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دلج 1 للم  نامزاس  دانسا  رد  قارع  ناریا و  گنج 

باتک تاصخشم 

هدنروآدرگ یلع ، دمحم  یمرخ ، هسانشرس : 

هـسسوم يرجم  یمرخ ؛ یلعدمحم  دانـسا  همجرت  يروآدرگ و  للم / نامزاس  دانـسا  رد  قارع  ناریا و  گنج  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.سدقم عافد  دانسا  زکرم  یهد  هرهب  تیریدم  بان و  هشیدنا  یگنهرف  یسایس  تاعلاطم 

 - 1387 سدقم ، عافد  دانسا و  زکرم  یمالسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپس  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.هنومن لودج ، .ج : يرهاظ :  تاصخشم 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.Iran - Iraq war in U.N documents یسیلگنا : هب  .ع  .ص  تشاددای : 

(. 1387 لوا : پاچ  )4 - 2 .ج تشاددای : 

(. اپیف ( ) 1388 لوا : پاچ   ) 9  - 6 .ج تشاددای : 

(. اپیف () 1389: لوا پاچ  10 و 11 (  .ج تشاددای : 

كرادم دانسا و  خیرات --  دحتم --  للم  نامزاس  عوضوم : 

كرادم دانسا و   -- 1367  - 1359 قارع ، ناریا و  گنج  عوضوم : 

سدقم عافد  دانسا  زکرم  .یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  هدوزفا :  هسانش 

بان هشیدنا  یگنهرف   � یسایس تاعلاطم  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

یهد هرهب  تیریدم  .سدقم  عافد  دانسا  زکرم  .یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  هدوزفا :  هسانش 

DSR1596/خ4ج9 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/08430727 ییوید :  يدنب  هدر 

1234630 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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راتفگشیپ

ياروش دنس  ای  یمومع  عمجم  دنس  ناونع  اب  هک  تسا  يدانسا  لماش  قارع  ناریا و  گنج  هرابرد ي  للم  نامزاس  دانـسا  هعومجم ي 
گنج هراـبرد ي  رذآ 1369 ) ربماون 1990(7  ات 28  تشهبیدرا 1359 ) لیروآ 1980(9  خـیرات 29  زا  دـحتم  للم  نامزاس  تینما 

.تسا هدش  رشتنم  هداد ، خر  سب  شتآ  زا  سپ  هک  یعیاقو  نآ و  يزاس  هنیمز  قارع ، ناریا و 

شیازفا ار  گنج  ...و  یـسایس  یماظن ، دانـسا  يروآ  عمج  يارب  شالت  گنج  فقوت  زا  دـعب  هک  گنج  تاقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم 
دانـسا يروآ  عمج  دصرد  ههد 1370  طساوا  زا  دزادرپب ، سدـقم  عاـفد  نارود  رد  هدـش  يروآ  درگ  دانـسا  لـیمکت  هب  اـت  دوب  هداد 

روما ترازو  یللملا  نیب  ياه  ناـمزاس  هرادا  يراـکمه  اـب  دانـسا  نیا  زا  یـشخب  .دـمآرب  گرزب  هعقاو ي  نیا  هراـبرد  لـلم  ناـمزاس 
نامزاس رتفد  هب  هعجارم  اب  زین  يرگید  شخب  .دش  هیهت  هرادا  نیا  دانسا  ویـشرآ  رد  وج  تسج و  اب  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  هجراخ 

.دیدرگ هیهت  نارهت  رد  للم 

يرگید صقاون  هدش ، همجرت  دانسا  شیاریو  همجرت و  هعلاطم ، نایرج  رد  .دش  عورـش  نآ  همجرت  هعومجم ، نیا  يروآ  درگ  زا  سپ 
نیا یتنرتنیا  تیاس  هب  هعجارم  اب  للم  نامزاس  دانسا  هب  یسرتسد  ریخا  ياه  لاس  رد  هکنیا  هجوت  اب  هک  دیدرگ  هدهاشم  دانـسا  نیا  رد 
عمج قارع  ناریا و  گنج  هرابرد ي  لـلم  ناـمزاس  دنـس  زا 1300  شیب  تیاهن  رد  .دـیدرگ  عفر  صقاون  .تسا  هدـش  رـسیم  نامزاس 

.تفرگ ماجنا  یمرخ  یلع  دمحم  ياقآ  تمه  اب  نآ  همجرت ي  نینچمه  راک و  نیا  یلصا  شالت  هک  دش  يروآ 

دانسا لصا  ریوصت  لماش  باتک  ره  .دش  دهاوخ  رشتنم  جیردت  هب  هدش  یهد  نامزاس  باتک  دنچ  رد  راشتنا  يارب  دانـسا  هعومجم  نیا 
دانسا هدیکچ  همجرت  یسیلگنا و  نابز  هب 
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زا طقف  تسا ، هدش  جرد  باتک  رد  فرصت  لخد و  نودب  هدش و  همجرت  لماک  روط  هب  دانسا  تناما ، مسر  هب  .تسا  یـسراف  نابز  هب 
، قارع تلود  ياه  همان  یخرب  رد  یمالـسا ، يروهمج  تاماقم  هب  تبـسن  زیمآ  نیهوت  هنابدا و  یب  تارابع  ای  تاـملک  یـضعب  پاـچ 
رد هک  هدـش  هفاضا  لـیمکت  اـی  حیـضوت  يارب  یتاـملک  یهاـگ  نینچمه  .تسا  هدـمآ  هطقن )...(  هس  نآ  ياـج  هب  هدـش و  يراددوخ 

.تسا هدیدرگ  جرد  ][ تمالع

هژیو هب  دـنا ، هدرک  يراـکمه  زکرم  نیا  اـب  باـتک  يزاـس  هداـمآ  همجرت و  يروآدرگ ، فـلتخم  لـحارم  رد  هک  یناـسک  همه ي  زا 
زین دیـشوک و  رایـسب  نآ  يزاس  هدامآ  میظنت و  صقاون ، عفر  رد  هک  یترـصن  دـمحا  ياـقآ  نینچمه  و  دانـسا ، مجرتم  هدـنروآدرگ و 

، يدیجم نیسح  یتمحر ، نیسح  نایاقآ  نینچمه  درک و  همجرت  ار  باتک  همدقم  دانسا و  زا  يدادعت  هک  ینیسح  تداعس  دیـس  ياقآ 
يراکمه یهد  هرهب  تیریدم  اب  باتک  يزاس  هدامآ  رد  هک  يزابهش  اضر  دیمح  یفوئر و  اضر  دیمح  یشواخ ، يداه  یعخن ، داجس 

.دوش یم  يرازگ  ساپس  دندرک ،

سدقم عافد  دانسا  زکرم 

( گنج تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  )

1387
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همدقم

اه گنج  اه ، بالقنا  یسایس ، تالوحت  تردق ، لامعا  اهدادیور ، .دنور  یم  رامش  هب  نیـشنمه  دازمه و  عوضوم  ود  دانـسا  خیرات و 
میمـصت ببـس  نآ ، لوحت  تردـق و  ظفح  هب  فوطعم  ياه  هدارا  اه ، نامزاس  اهراتخاس ، اب  هارمه  یـسایس  تردـق  رد  ییاج  هباج  و 

يازجا زا  یکی  دنتسه و  اهراتفر  اه و  میمـصت  اه ، همانرب  اهدربهار ، هدییاز  دانـسا  .دنوش  یم  ناهنپ  راکـشآ و  ياهراتفر  اه و  يریگ 
اهدادیور تالوحت و  عبطلاب  اهراتفر و  اه و  میمـصت  یگنوگچ  یتسیچ و  ییارچ ، هرابرد ي  یـشخب  یهاگآ  رد  هدننک  نییعت  مهم و 

هب اه ، تیعقاو  فیرحت  يزاس و  دنـس  درکیور  هک  تسا  اجنآ  ات  روما  قیاـقح  هب  قیرط  نیا  زا  ندرب  یپ  دانـسا و  تیمها  .دنـشاب  یم 
.تسا هدوب  راذگ  ریثأت  یخیرات  تاعلاطم  رب  يدج ، ینارگن  کی  ناونع 

حطـس هس  ره  رد  .یللملا  نیب  یلم و  یلمورف ، حوطـس  تسا : هدوب  یخیرات  تاـعلاطم  يارب  يوق  يا  هیاـپ  فلتخم  حوطـس  رد  دانـسا 
راتفر رد  یتیلم ، دـنچ  ياه  تکرـش  یللملا و  نیب  ياه  ناـمزاس  اـه و  تلود  یمـسر ، ریغ  یـسایس و  ياـه  هورگ  ینعی  هراـشا  دروم 

اهنآ هعلاطم  تالوحت ، اهدادـیور و  قیقد  مهف  يارب  هک  دـنراذگ  یم  ياج  هب  ار  يدانـسا  دوخ  یماظن  یتینما و  يداـصتقا و  یـسایس ،
.تسا يرورض 

یعجرم هراومه  یسایس ، ياهدادیور  نایرج  رد  تینما  ياروش  نآ  یلصا  داهن  للم و  نامزاس  صوصخ  هب  یللملا ، نیب  ياه  نامزاس 
اه نامزاس  نیا  دانـسا  نآ  عبت  هب  دنتـسه و  یللملا  نیب  تالوحت  و  اه ، تلود  لالقتـسا  اه ، گنج  اه ، نارحب  هب  یگدیـسر  يارب  مهم 

.تسا یسایس  تاعلاطم  يارب  یساسا  یعبانم 

ناونع هب  نوگانوگ  داعبا  رد  فلتخم ، ياه  شخب  اه و  نامزاس  اب  دیدرگ و  للم  هعماج  نیزگیاج  لاس 1945  زا  دحتم  للم  نامزاس 
شقن يافیا  هب  یللملا  نیب  رواد  يداه و  رظان ،
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لومـش هنماد  تینما ، ياروش  لکریبد و  یمومع ، عمجم  لماش  نامزاس  نیا  نکر  هس  للم ، نامزاس  ناکرا  ازجا و  نایم  رد  .تخادرپ 
زین دایز و  ای  مک  تردق  ندوب ، کچوک  گرزب و  زا  رظن  فرـص  اهتلود  یمومع  عمجم  رد  .دـنک  یم  نییعت  ار  نآ  ذوفن  تردـق و  و 

زا يراتخاس  يریذـپ  ریثأـت  مغر  هب  زین  لـک  ریبد  .دـنزادرپ  یم  دوخ  هقـالع  دروم  لـئاسم  ناـیب  هب  يداـصتقا ، یلاـم و  ییاـناوت  نازیم 
میمـصت هک  تسا  للم  نامزاس  نورد  رد  یعمجم  تینما ، ياروش  اما  .تسا  فیرعت  لباق  عمجم  بوچراـچ  رد  رتشیب  تینما ، ياروش 

یمئاد وضع  جنپ  هک  تسا  هدننک  نییعت  ردق  نآ  شقن  نیا  .تسا  گرزب  ياه  تردـق  هدارا  عفانم و  هب  فوطعم  نآ ، ياهراتفر  اه و 
يراتفر ياه  يریگ  تمـس  یـساسا و  ياه  میمـصت  هیـسور ) نونکا   ) قباس يوروش  نیچ و  هسنارف ، ناتـسلگنا ، اکیرما ، لـماش  اروش 

یلام و ییاناوت  يژولونکت ، یماـظن و  تردـق  ياراد  هک  یتلود  زین  وضع  جـنپ  نیا  ناـیم  رد  .دـنزاس  یم  صخـشم  ار  لـلم  ناـمزاس 
.دراد يرتشیب  يراذگ  ریثأت  دشاب ، يرتشیب  یللملا  نیب  ذوفن  و  تیعمج ، نیمزرس و  يداصتقا ،

نب هک  روشنم ، لوصف  نایم  رد  .تسا  هدـش  نییعت  تینما  ياروش  للم و  نامزاس  ياهراتفر  اه و  میمـصت  يانبم  دـحتم » لـلم  روشنم  »
هفیظو .تسا  رادروخرب  یفصولا  دیاز  تیمها  زا  تینما  حلص و  ظفح  یللملا و  نیب  مظن  يرارقرب  تسا ، هدز  مقر  ار  اروش  شقن  هیام 
تروص رد  دوش و  رگیدـکی  هب  یـسایس  ياهدـحاو  ضرعت  یمظن و  یب  زا  عناـم  هک  تسا  نآ  یللملا  نیب  رواد  ناونع  هب  اروش  یتاذ 
تیاکش عاجرا  نوناک  اروش  نیا ، رب  هوالع  .دیامن  مادقا  زواجتم  هیبنت  مظن و  هداعا  هب  دیاب  روشنم  لوصف 6 و 7  قباطم  گنج ، عوقو 

ياهدحاو ریاس  ضرعت  ای  نارحب ، دیدهت ، ماگنه  یسایس  ياهدحاو  .تسا  یمظن  یب  اب  هلباقم  مظن و  ظفح  يارب  اه  تساوخرد  اه و 
دوجوم تیعضو  زا  شرازگ  لاسرا  زین  یسایس و  یقوقح و  تابتاکم  هب  اهنآ ، هب  یی  هقطنم  ارف  ای  یی و  هقطنم  ياه  تلود  ای  هیاسمه 

.دنوش یم  لئاسم  لصف  لح و  دوخ و  ياه  هتساوخ  هب  اروش  یگدیسر  ناهاوخ  قیرط  نیا  زا  دنزرو و  یم  تردابم  اروش ، هب 

تدم هب  هک  تسا  درف  هب  رـصحنم  يدروم  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  ینالوط ، اما  دودحم  یی  هعزانم  ناونع  هب  قارع  ناریا و  گنج 
لک و ریبد  اب  هبتاکم  هب  عازن  نارود  لوط  رد  ریگرد ، روشک  ود  .داد  رارق  ریثأـت  تحت  ار  هناـیمرواخ  سراـف و  جـیلخ  هقطنم  لاـس ،  8

هجراخ روما  ریزو  روهمج ، سیئر  حوطـس  رد  ناریا  قارع و  ياه  تلود  ياه  همان  .دندروآ  يور  تینما  ياروش  سیئر  اب  زین  یهاگ 
شرازگ همان و  اهدص  نیا  .دیسر  یم  تبث  هب  للم  نامزاس  دانـسا  ناونع  هب  هدش و  لاسرا  لک  ریبد  اروش و  هب  یگدنیامن  تئیه  زین  و 

دنور رگتیاکح  زین  دهد و  یم  ناشن  گنج  لوط  رد  ار  روشک  ود  عضاوم  دنس ، ناونع  هب  اهنآ  تبث  رب  هوالع 
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فرط بناج  زا  روشنم  ضقان  نوناق و  فالخ  تامادـقا  هجوتم  ار  اروش  دـنا  هدرک  یعـس  نیفرط  تابتاکم  نیا  رد  .دـشاب  یم  گنج 
زا روما ، نیرت  یهیدب  رد  یتح  هتـشاد و  يرتشیب  تابتاکم  قارع  تلود  نایم ، نیا  رد  .دـنیامن  مادـقا  هب  راداو  ار  اروش  هدرک و  لباقم 

.دهد ناشن  اربم  ار  دوخ  رصقم و  ار  لباقم  فرط  هک  تسا  هدیشوک  ناریا ، یمالسا  يروهمج  هب  زواجت  هلمج 

عمجم ياه  میمـصت  عضاوم و  نینچمه  روشک و  ود  هجراخ  ناریزو  ای  نارـس  هب  لک  ریبد  ياـه  هماـن  فرط ، ود  تاـبتاکم  رب  هوـالع 
هدیـسر ي تبث  هب  دانـسا  هعومجم ي  زا  يرگید  مهم  شخب  دـش ، یم  رداص  همانعطق  ای  هینایب  بلاق  رد  هک  تینما  ياروش  یمومع و 

.تسا گرزب  دادخر  نیا  هرابرد  للم  نامزاس 

7  / 2  ) 1980 ربماتپس خروم 24  هرامش 10  دنس  رد  .تسا  هجوت  بلاج  گنج  عورـش  هرابرد  للم  نامزاس  هب  قارع  یلاسرا  تابوتکم 
ریازجلا و داد 1975  رارق  نتـشاذگ  اپ  ریز  یهاو  لیالد  لک ، ریبد  هب  باـطخ  لـلم  ناـمزاس  رد  قارع  یگدـنیامن  فرط  زا  ( 1359 / 

تینما ياروش  سیئر  هب  همان  یط  قارع  هجراـخ  روما  ریزو  يداـمح  نودعـس  زین  هرامـش 11  دنـس  رد  .تسا  هدش  نایب  گنج  عورش 
رد یماظن  هلمح  قیرط  زا  هدرک و  خسف  ار  ریازجلا  دنفسا 1353 )  15  ) سرام 1975 همان 6  قفاوت  قارع  هک  تسا  هدرک  مالعا  احیرص 
هک یلاح  رد  .تسا  هدش  هدیمان  دوخ  زا  عافد  ناریا ، هب  ریگارف  زواجت  ینعی  مادقا ، نیا  .تسا  هدـمآرب  دوخ  قوقح  هب  یبای  تسد  یپ 

ناتـسا یبرغ  بونج  بونج و  ياهزرم  هب  یماظن  ياهدـحاو  رـصانع و  مازعا  اب  قارع  نمهب 1357 ) 22  ) هیروف 1979 خروم 11  رد 
خسف ار  داد 1975  رارق  المع  بالقنا ، دض  ياه  هورگ  هب  کمک  هناراکبارخ و  تایلمع  يارجا  فده  اب  ناتـسدرک  زین  ناتـسزوخ و 

هب یماظن  هلمح  مجنپ  زور  ینعی  رهم 1359 ،)  4  ) 1980 ربماتپس خروم 26  همان  رد  زین  قارع  روهمج  سیئر  نیـسح  مادص  .دوب  هدرک 
: تشون لک  ریبد  هب  باطخ  دوب ، هدرک  يورشیپ  دایز  هنهپ  قمع و  ات  ناریا  ناتسا  جنپ  رد  ار  وا  شترا  هک  یلاح  رد  ناریا و 

ماجنا نونکات  هچنآ  موش  رکذتم  ملیام  ...دوش  عقاو  دیدهت  دروم  یتسیابن  هک  تسا  یللملا  نیب  تینما  حلص و  لابند  هب  ادیدش  قارع  »
دوخ قوقح  هب  یباـی  تسد  تهج  یقطنم  روط  هب  هکنیا  مغر  یلع  و  دـشاب ، یم  نآ  هداـعا  دوخ و  ینوناـق  قوـقح  زا  رثأـتم  میا  هداد 
هدرک مادـقا  تیعـضو  دـیدشت  تهج  رد  ناهج  لک  زین  هقطنم و  رد  ام  یتایح  عفانم  هیلع  هنادرمناوجان  ناریا  تلود  میا ، هدرک  لـمع 

!« مییامن عافد  دوخ  زا  شیوخ  عفانم  ظفح  يارب  میروبجم  هتشاذگن و  یقاب  ام  يارب  یهار  هک  يروط  هب  تسا ،

دادرم 1360) تسوگآ 1981(24  رد 15  للم  نامزاس  لک  ریبد  هب  قارع  هجراخ  روما  ریزو  همان  نیـسح ، مادـص  هماـن  زا  رت  بلاـج 
رویرهش 1360)  13  ) 1981 ربماتپس خروم 4  رد  هک  تسا 
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ربـهر يوجر  دوعـسم  تاراـهظا  ناریا  ندوب  زواـجتم  يارب  لـیلد  نیرت  يوق  هماـن  نیا  رد  .دـش  رـشتنم  تینما  ياروش  دنـس  ناونع  هب 
تسوگآ 1981 خروم 13  رد  هسنارف  نتامول  همانزور  رد  هک  تاراهظا  نیا  .تسا  هدـش  مـالعا  نیقفاـنم )  ) قلخ نیدـهاجم  ناـمزاس 

یم قارع  هیلع  گنج  لوئـسم  یبهذم  ناربهر  هک  میراد  یم  مالعا  هورگ  کی  ناونع  هب  : » تسا نینچ  هدش ، پاچ  ( 1360  / 5  / 22)
دانتسا .میراد » رایتخا  رد  دنا  هداد  روتسد  اه  یقارع  هیلع  اهنآ  هک  يزیمآ  کیرحت  تامادقا  زا  ار  يدنتسم  تساک  ياهراون  ام  .دنشاب 

، ناـگبخن رازاـب ، هچوک و  مدرم  هیلع  ار  یتسیرورت  تامادـقا  نیرتریگارف  هک  تسا  یناـمزاس  ربهر  تاراـهظا  هب  قارع  هجراـخ  ریزو 
هب ار  يرایسب  هدع  هداد و  ماجنا  لاس 1360  لوا  همین  رد  یمالسا  يروهمج  یعامتجا  یـسایس و  تاماقم  تعامج و  هعمج و  ناماما 

هلمج نآ  زا  ...و  سلجم  ناگدـنیامن  ناتـسداد ، روشک ، یلاـع  ناوید  سیئر  ریزو ، تسخن  روـهمج ، سیئر  .تسا  هدـناسر  تداـهش 
المع ( 1365  ) لاس 1986 زا  قارع ، شترا  تلود و  اب  یـسوساج  یتاعالطا و  يراکمه  رب  هوالع  قلخ  نیدهاجم  نامزاس  .دـنا  هدوب 

.درک دراو  ناریا  تلم  هب  يدایز  تاراسخ  دیزرو و  تردابم  ناریا  ناگدنمزر  هیلع  یماظن  تایلمع  هب  قارع  شترا  رانک  رد 

ار قارع  ینوکـسم  قطانم  هب  ناریا  هلمح  للم  نامزاس  هب  دوخ  هماـن  رد  قارع  تاـماقم  ناریا ، هب  زواـجت  يارب  ییوج  هناـهب  هنیمز  رد 
تالمح مغر  هب  گنج ، عورش  زا  سپ  هن  گنج و  زا  لبق  هن  هک  یلاح  رد  .دنا  هدرک  ناونع  داد 1975  رارق  ندرک  مالعا  لطاب  لیلد 
كرتشم زرم  يرتمولیک  قمع 200  رد  یخرب  هک  ...و  كراخ  کشمیدنا ، لوفزد ، زاوها ، ياهرهش  هب  قارع  ییاوه  یکشوم و  عیسو 

دنفـسا زا  طقف  دومنن ؛ قارع  ینوکـسم  قطانم  هب  هلمح  يارب  لثم  هب  هلباقم  رد  یمادـقا  نیرت  کچوک  ناریا  دنتـشاد ، رارق  روشک  ود 
هب نآ  زا  دندیـشوک و  دنداد و  شرتسگ  روشک  ياهرهـش  ریاس  نارهت و  ات  ار  اهرهـش  هب  هلمح  قارع  ناربهر  هک  نآ  زا  سپ  1363 و 

، نیاربانب .دروآ  يور  دودحم  حطس  رد  لثم  هب  هلباقم  هب  دنریگ ، هرهب  ناریا  تلود  تلم و  هدارا  ندرک  میلست  رد  رثؤم  يرازبا  ناونع 
هب زواجت  نوچمه  گنج  تاعوضوم  نیرت  یهیدـب  دوب -  راوتـسا  اعدا  بیرف و  غورد و  هیاـپ  رب  هک  قارع -  ناربهر  عضاوم  راـتفر و 
یم للم ، نامزاس  ناـکرا  هب  دوخ  ياـه  هماـن  رد  دـندرک و  یم  مـالعا  گـنج  هدـننک  عورـش  ار  ناریا  اـهنآ  .دـش  یم  لـماش  ار  ناریا 

رد للم ، نامزاس  تقو  لک  ریبد  رایئوکد  زرپ  رواخ  رید ، رایسب  هتبلا  ماجنارـس و  اما  .دنهد  یم  هولج  تیعقاو  ار  غورد  نیا  دندیـشوک 
یشرازگ رذآ 1370 )  18  ) 1991 ربماسد رد 9  دوـب ، هدرک  لوـحم  يو  هب  زواـجتم  نییعت  هراـبرد  تینما  ياروـش  هک  یتیرومأـم  یپ 

تحت هک  يا  هتـسجرب  دادیور  : » تسا هدـمآ  شرازگ  نیا  دـنب 6  رد  .درک  تینما  ياروش  میلـست  همانعطق ي 598  يارجا  هراـبرد ي 
هراشا نادب  للملا  نیب  تاررقم  قوقح و  ضقن  دراوم  ناونع 
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لوصا و دـحتم ، للم  ناـمزاس  روشنم  ساـسا  رب  هک  تسا  ناریا  هیلع  رویرهش 1359 )  31  ) ربماتپس 1980 هلمح ي 22  اـنامه  مدرک ،
« .تسا همصاخم  تیلوئسم  بجوم  تسین و  هیجوت  لباق  یللملا  نیب  یقالخا  لوصا  ای  یللملا  نیب  هدش ي  هتخانش  نیناوق 

، لاثم ناونع  هب  .دوش  یم  لماش  ار  للم  نامزاس  اب  یقارع  تاماقم  ياه  يراـگن  هماـن  زا  يرگید  ياـه  هبنج  بیرف ، غورد و  درکیور 
بقع راتـساوخ  یبرع ، ریازج  ناوـنع  هب  هتخادرپ و  یـسوموبا  کـچوک و  بنت  گرزب ، بنت  هناـگ  هس  ریازج  هـب  قارع  دانـسا  یخرب 

تیکلام یخیرات  ياه  هشیر  هب  دـش و  ناونع  قارع  فادـها  ناونع  هب  مه  زواجت  ماگنه  ریازج  نیا  .تسا  هدـش  اهنآ  زا  ناریا  ینیـشن 
نیا ساـسا  رب  یتـح  تسناد و  یم  دوخ  مهدزون  ناتـسا  ار  تیوک  قارع  رگید ، يوس  زا  اـما  .دـشن  یهجوت  نیرت  مک  ریازج  هب  ناریا 

زا تیوک  اریز  .درک  هدز  تهب  ار  هقطنم  ياه  تلود  اه و  تیلم  ماـمت  درک و  زواـجت  تیوک  هب  ناریا ، اـب  گـنج  ناـیاپ  زا  سپ  اـعدا 
.دوب هداد  يرای  هدرتسگ  روط  هب  ناریا  هیلع  گنج  رد  ار  قارع  ییایفارغج ، ینابیتشپ و  یلام ، ظاحل 

، دندز یم  نماد  نآ  هب  یتسینویهـص  ياه  هناسر  صوصخ  هب  یبرغ و  ياه  هناسر  هک  للم ، نامزاس  دانـسا  رد  اه  یقارع  رگید  غورد 
زواجت هب  ندیشخب  تیعورشم  ددص  رد  بذک  ياعدا  نیا  اب  یقارع  تاماقم  .تسا  ناریا  طسوت  یلیئارسا  ياه  حالس  دیرخ  عوضوم 

لود صوصخ  هب  و  ملاع ، رد  ناگمه  اما.دندوب  لیئارسا  اب  هلباقم  نیطسلف و  زا  تیامح  رب  ینبم  دوخ  فادها  هب  لومش  نداد  دوخ و 
تادانتسا .تسا  هدوب  نآ  يربهر  یمالـسا و  يروهمج  لیئارـسا ، نمـشد  نیرت  قداص  نیرت و  تخـس  هک  دنتـسناد  یم  هقطنم  یبرع 

نینچ یلاح  رد  قارع  دـندوب  یلیئارـسا  ییاپورا و  ییاکیرما ، ياه  هناسر  یلیئارـسا ، ياه  حالـس  دـیرخ  هرابرد  شیاهاعدا  رد  قارع 
اهدـص رفن و  نوـیلیم  ود  زا  شیب  ندـش  ناـم  هناـخ  یب  رفن و  رازه  اـه  هد  گرم  ناریا ، هب  قارع  شترا  زواـجت  هک  درک  یم  ییاـعدا 

رد ار  میژر  نیا  رب  یلامتحا  راشف  شهاک  لیئارـسا و  تینما  شیازفا  نیمه  هک  دوب  هدـش  ببـس  ار  یبالقنا  ناریا  هب  تراسخ  دراـیلیم 
قارع شترا  زواـجت  لوا  لاـس  رد  قارع  ياـه  یمحر  یب  اـب  هک  هاـنگ  یب  ناملـسم  ناـیناریا  دادـعت  هک ، نآ  مـهم  هـتکن  تـشاد : یپ 

زواجت رد  ینیطـسلف  ناگدش  هتـشک  لک  زا  دـندش ، هتـشک  ربماتپـس 1981 ) ات  ربماتپـس 1980  رویرهـش 1360 -  ات  رویرهش 1359  )
.دوب رت  شیب  یسمش ،) ات 1359   1327  ) ات 1980 لاس 1948  زا  اه  تسینویهص 

نیب قوقح  داهن  نیرت  مهم  ات  دندوب  ددص  رد  یقارع  تاماقم  تشاد و  زین  يرگید  ياه  هبنج  قارع  میژر  نیغورد  ياه  يزاس  دـنس 
هب ار  نآ  ياهدادیور  گنج و  قیاقح  هقطنم ، ياهروشک  یمومع  راکفا  نادرم و  تلود  ناگبخن ، اه ، هناسر  حطـس  رد  زین  و  یللملا ،

عفن
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: زا دندوب  ترابع  اه  هبنج  نیا  .دننزب  مقر  ناریا  ررض  هب  دوخ و 

یگنج ناریسا  مادعا  هجنکش و  - 

ناریا یلاغشا  قطانم  زا  يرایتخا  تالمح  - 

اب ناریا ، كاخ  زا  ینیشن  بقع  يارب  یـسمش )  1361  ) 1982 لاس رد  نآ  لاغـشا  نانبل و  بونج  هب  لیئارـسا  هلمح  نداد  رارق  هناهب  - 
.لیئارسا لباقم  رد  ناینیطسلف  هب  کمک  فده  ياعدا 

...و

تناها و یشاحف ، اب  مأوت ، یقارع ، تاماقم  تابوتکم  تاراهظا و  قارع و  شترا  ياه  هیعالطا  للم ، نامزاس  یقارع  دانـسا  هرخالاب  و 
کی هب  یلم  حطس  زا  ار  للم  نامزاس  ياهدنس  حطس  دانسا ، زا  شخب  نیا  .تسا  هدوب  یناریا  ياهداهن  نالوئسم و  تاماقم و  هب  ازسان 

.تسا هداد  لیلقت  یغای  هورگ  یلمورف و  أشنم 

يریگرد هدـننک  نییعت  عطاقم  گنج و  دـنور  رد  هک  تسا  للم  نامزاس  تینما  ياروش  ياه  همانعطق  اه و  هینایب  دانـسا ، رگید  شخب 
راتفر رب  هوالع  تینما  ياروش  مئاد  ياضعا  .تسا  هتـشاذگ  رثا  نآ  ندش  ینالوط  وس و  تمـس و  شرتسگ ، تیهام ، رب  هدش و  رداص 

، یـساسا ياهالاک  یتح  حالـس و  هیهت  يراجم  دادـسنا  اه ، میرحت  اـب  زین  یتردـقربا  هاـگیاج  رد  تینما ، ياروش  یقوقح  توسک  رد 
رد لیهـست  ناریا و  اب  راتفر  یگنوگچ  رد  دوخ  نیدـحتم  عیمجت  زین  و  ناریا ، تفن  رودـص  دـیلوت و  تمیق و  رازاب ، رب  يراذـگ  ریثأـت 

.دنداد يرای  گنج  نارود  لوط  رد  ار  نیسح  مادص  قارع ، اب  طباور 

زا تیامح  ناریا و  رب  راشف  فدـه  اب  گنج ، لوط  رد  هرداص  ياه  هماـنعطق  هیلک  هک  دـش  ببـس  تینما  ياروش  هنارادـبناج  درکیور 
اب قارع  ییارگمه  شیازفا  و  یمالـسا ، يروهمج  رب  رت  شیب  راشف  ناریا ، طسوت  اه  همانعطق  نیا  شریذـپ  مدـع  و  دوش ؛ ماـجنا  قارع 

ناـیامن رت  شیب  قارع  تیلوـبقم  سکعرب ، ناریا و  تیموـکحم  اوزنا و  دانـسا ، رد  ور  نیا  زا  .دـشاب  هتـشاد  یپ  رد  ار  تینما  ياروـش 
هک یلاح  رد  لاثم ، ناونع  هب  .دیزرو  تردابم  همانعطق  رودـص  هب  روشنم ، هب  هجوت  یب  ناریا و  لباقم  رد  اروش  لاس  هک 8  ارچ  .تسا 

، قارع زواـجت  زا  سپ  هاـم 1359 ، رهم  رد  درک ، مـالعا  زواـجتم  ار  قارع  ( 1370  ) 1991 لاس رد  سب ، شتآ  زا  سپ  لـلم  ناـمزاس 
.ددرگرب اهزرم  هب  هک  دـهاوخب  قارع  زا  دـشن  رـضاح  یتح  دوخ  رهم 1359 )  7 - 1980 ربماتپس  28  ) 479 هماـنعطق رد  تینما  ياروش 

يراددوخ روز  رت  شیب  ندرب  راک  هب  زا  هک  تساوخ  نیفرط  زا  طقف  اروش  چیه ! هک  نیسح  مادص  میژر  ندوب  زواجتم  مالعا 
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يا همانعطق  چیه  دادن و  یعـضوم  رییغت  چـیه  تدـم  نیا  رد  اروش  تشاد و  همادا  هام  تدم 21  هب  تینما  ياروش  عضوم  نیا  .دـنزرو 
ربماتپس 1981)  27  ) 1360  / 7 رد 5 /  همئالا  نماث  تایلمع  راهچ  يارجا  اب  هاـم  یط 9  تسناوت  ناریا  هک  هاگ  نآ  اما  درکن ؛ رداـص 

تیب و  سرام 1982 ) 22  ) 1361  / 1 رد 2 /  نیبملا  حـتف  ربماسد 1981 )  14  ) 1360  / 9 رد 23 /  سدـقملا  تیب  رد  سدـقلا  قیرط 
نتفرگ رارق  رطخ  رد  هدـهاشم  اب  اروش  دـنک ، دازآ  ار  یلاغـشا  قطانم  مظعا  شخب  لیروآ 1982 )  30  ) 1361  / 2  / 10 رد سدقملا 

راب همانعطق 479  نوچمه  درک و  رداـص  ریت 1361 )  21  ) يالوج 1982 رد 12  ار  همانعطق 514  قارع ، یـسایس  یماـظن و  تیعقوم 
یللملا نیب  ياـهزرم  رد  هک  تساوـخ  نیفرط  زا  نیا ، رب  دـیزم  .دـننک  يراددوـخ  روز  ندرب  راـک  هب  زا  هک  تساوـخ  نیفرط  زا  رگید 
حلاصم عفانم و  همانعطق  ود  ره  يراذگ  فده  رد  اروش  .تفرگ  یم  رارق  هجوت  دروم  همانعطق 479  رد  دیاب  هک  يرما  دنوش ؛ فقوتم 

هقطنم یناهج و  حلـص  يرارقرب  تینما و  مظن و  ظفح  رد  اروش  فیاظو  روشنم و  دافم  قبط  هکنیا  مغر  هب  تسناد و  حـجرم  ار  قارع 
نیرت یلـصا  هماـنعطق  ود  نیا  رد  اروش  يریگ  تهج  .دـیزرون  ماـمتها  نآ  هب  دوب ، زواـجتم  هیبنت  ناریا و  قوقح  نیمأـت  هب  فظوم  يا 
ندش ینالوط  ببس  همانعطق 479 ، رودـص  رد  قارع  زواجت  هب  یهجوت  یب  اب  اروش  .دور  یم  رامـش  هب  گنج  ندـش  ینالوط  لـماوع 

حلـص و نیمـضت  مدـع  ناریا و  قوقح  هب  یهجوت  یب  همانعطق 514 و  رودـص  اب  زین  نامز  نیا  رد  دـیدرگ و  هام 1361  ریت  ات  گـنج 
.دروآ مهارف  رگید  لاس  تدم 6  هب  ار  گنج  همادا  تابجوم  قارع ، ناریا و  ياهزرم  رد  تینما 

قارع یعافد  طوطخ  نیرخآ  طوقس  لامتحا  ناریا و  یماظن  راشف  لیلد  هب  هک  همانعطق 598(1987 ،) رودص  رد  یتح  تینما  ياروش 
رثؤم یلصا و  ریغتم  ناونع  هب  ناریا  يونعم  يدام و  قوقح  ندرک  ظاحل  اب  هدومن و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  دشن  رضاح  تفرگ ، تروص 

هلخادم يارب  يزاس  رتسب  زین  و  یقوقح ، ات  دوب  یسایس  رت  شیب  همانعطق 598  رد  اروش  درکیور  .دهد  همتاخ  هلئاغ  هب  عازن ، ماتتخا  رب 
اب میقتسم  یماظن  يریگرد  هب  دش و  سراف  جیلخ  دراو  اکیرما  شترا  همانعطق 598 ، بیوصت  زا  سپ  اقافتا  .گنج  رد  اکیرما  میقتسم 

.دوب همانعطق 598  حور  دافم و  اب  ریاغم  قارع ، عفن  هب  يریگرد  هنحص  هب  اکیرما  دورو  .تخادرپ  ناریا  ناگدنمزر 

یب لیلد  هب  ناریا  هک  یلاح  رد  دراذـگ ، یم  شیامن  هب  ار  قارع  یبلط  حلـص  ناریا و  یبلط  گنج  اضعب  للم  نامزاس  دانـسا  نیاربانب ،
الباقتم دریذـپب و  ار  اروش  هناملاظ  هدارا  دوبن  رـضاح  دوخ ، يونعم  يدام و  قوقح  هب  یـسرتسد  رد  یناوتان  تینما و  ياروش  یهجوت 

اروش ياه  همانعطق  هراومه  زواجت ، فادها  هب  یبایتسد  مدع  ناریا و  لباقم  رد  یناوتان  لیلد  هب  قارع 
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ناریا يور  رت  شیب  راشف  تهج  رد  اروش ، ءاـضعا  عضاوم  اـه و  هماـنعطق  اـه ، هیناـیب  لاـس ، تدـم 8  رد  ور  نـیا  زا  .تفریذـپ  یم  ار 
هیلک زا  هتکن ، نیا  .دوب  قارع  راتفر  عضاوم و  يور  نتشاذگ  هحـص  اروش ، هیور  نیا  هجیتن ي  .تشاد  رارمتـسا  قارع ، زا  يرادبناجو 

.تسا كرد  لباق  دانسا 

، زواـجت عوـضوم  هب  دوـبن  رـضاح  درک و  یم  تیعبت  قارع  زا  يرادـبناج  تینما و  ياروـش  یـشم  زا  زین  یمالـسا  سنارفنک  ناـمزاس 
هجراخ ناریزو  تسـشن  زین  نامزاس و  نیا  نارـس  تابوصم  هب  قارع  تابتاکم  دانتـسا  ور  نیا  زا  .دـنک  دورو  زواـجتم  هیبنت  تمارغ و 

.تسا هدوزفا  نآ  زا  ناریا  فاکنتسا  قارع و  یبلط  حلص  یساملپید  نزو  رب  نآ ،

ياه هصرع  ینوکـسم ، قطانم  هب  گنج  شرتسگ  لیلد  هب  ار  قارع  دشن  رـضاح  هاگ  چیه  دوخ  ياه  همانعطق  رد  اروش  نیا ، رب  هوالع 
همانعطق رد  دیامن و  حیبقت  ییایمیـش  ياه  حالـس  دربراک  اه و  شکتفن  گنج  دـیدشت  يزادـنا و  هار  نینچمه  يراجت و  يداصتقا و 

راک هک  هنارمآ -  دروخرب  زا  دروآ و  يور  تساوخرد  هیصوت و  هب  یقالخا ، درکیور  ییوگ و  یلک  هب  یتامادقا  نینچ  اب  طبترم  ياه 
ياه هزوح  هب  قارع  دورو  نتفرگ  هدیدان  هلزنم  هب  درکیور ، عضاوم و  نیا  .دیزرو  يراددوخ  تسا -  نآ  یتاذ  هفیظو  یلـصا و  هژیو 
قارع هک  تسا  نآ  تیمها  زئاح  هتکن  .دوب  هاوخلد  هوحن  هب  ناریا  اب  هلباقم  يارب  وا  تسد  نتشاذگزاب  اه و  گنج  ماگنه  رد  هعونمم 

ینکفارف ددص  رد  تاعوضوم ، ریاس  یقارع و  ناریسا  هرابرد  يراگن  همان  اب  گنج ، رد  ییایمیش  حالـس  زا  هدرتسگ  هدافتـسا  زا  سپ 
.تخاس یم  هارمه  ریثأت  اب  ار  هبرح  نیا  زین  اروش  راتفر  دمآ و  یمرب  نآ  زا  فارحنا  هلئسم و 

قارع یساملپید  ندوب  شنک  رپ  یمالسا و  يروهمج  یساملپید  یکرحت  مک  دوش ، یم  دافتسم  دانـسا  هعلاطم  زا  هک  يرگید  عوضوم 
نامزاس گرزب و  ياه  تردق  اه ، تردق  ربا  یساملپید  یسایس و  تیامح  زین  یناهج و  يا  هناسر  ششوپ  نزاوت ، مدع  نیا  هب  .تسا 

تاراهظا اه و  هناسر  طسوت  نآ  رارکت  شـشوپ و  قارع و  عضاوم  هرابرد  ياهربخ  هوبنا  .دوزفا  دـیاب  زین  ار  قارع  زا  یللملا  نیب  ياـه 
مک زین  نآ و  رارکت  عـضاوم و  مـالعا  رد  ناریا  يراـصتخا  درکیور  لـباقم  رد  ...و ، بارعا  ییاـپورا ، ییاـکیرما ، یــسایس  تاـماقم 

.داد یم  يرت  شیب  هدرتسگ  قمع و  نزاوت  مدع  نیا  هب  ناریا  عضاوم  راشتنا  رد  یللملا  نیب  ياه  هناسر  ییانتعا 

ات ات 1361(1980  هلاس 1359  هس  هرود  هک  تسا  للم  نامزاس  دانسا  رد  قارع  ناریا و  گنج  هعومجم  زا  دلج  نیلوا  رـضاح ، باتک 
نارگـشهوژپ و ناققحم ، رایتخا  رد  دوش و  یم  رـشتنم  هدامآ و  جـیردت  هب  هعومجم  نیا  يدـعب  ياهدـلج  .دوش  یم  لماش  ار  ( 1982

ریاس يزاس و  هدامآ  صقاون ، عفر  همجرت ، يروآ ، عمج  راک  هک  نآ  اب  .تفرگ  دـهاوخ  رارق  سدـقم  عافد  ثحاـبم  هب  نادـنم  هقـالع 
نیا راشتنا  هب  طوبرم  روما 
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هارکا هلئسم ، نیا  مهم  للع  هلمج  زا  .دیدرگ  بانتجا  نآ  پاچ  رد  عیرـست  زا  یللع  هب  انب  اما  دش ، زاغآ  گنج  نایاپ  زا  سپ  هعومجم 
رتـمک دادـعت  زین  ناریا و  هعماـج  نورد  رد  دـش ) همدـقم  نیمه  رد  دانـسا  نیا  زا  هک  یفیـصوت  هـب  هجوـت  اـب   ) قارع دانـسا  راـشتنا  زا 

رد ناریا  یمالـسا  يروهمج  تیناقح  مالعا  نامز و  رذـگ  اما  .دوب  قارع  هب  تبـسن  تینما  ياروش  للم و  نامزاس  اـب  ناریا  تاـبتاکم 
زین ناهج و  حطـس  رد  نیـسح  مادـص  تموکح  ندوب  زواجتم  شریذـپ  قارع و  تلود  طوقـس  زین  للم و  نامزاس  لـک  ریبد  شرازگ 

رد هعوـمجم  نیا  پاـچ  هب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  زکرم  گـنج ، یماـظن  یـسایس و  ياـه  شهوژپ  رد  قارع  ناریا و  تاـبتاکم  تیمها 
دانـسا زکرم  هعومجم  نیا  راشتنا  اب  هللا  ءاش  نا  .دیامن  مادقا  ناققحم  ناگبخن و  هب  ییوگ  خـساپ  فدـه  اب  رت  شیب  دودـحم و  حـطس 

.دوزفا دهاوخ  سدقم  عافد  تایبدا  خیرات و  هب  ار  يرگید  مهم  عبنم  سدقم ، عافد 

یناتسدرا نیسح 

دادرخ 1387
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(1359  ) لاس 1980 دانسا  همجرت 

هرامش 001 دنس 

S  / 13915 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

تشهبیدرا 1359) لیروآ 1980(9   29 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  ناریا  یمئاد  یگدنیامن  لیروآ 1980  خروم 28  همان 

ناریا یمالـسا  يروهمج  هجراخ  روما  ریزو  هداز  بطق  قداص  ياقآ  فارگلت  نتم  تسویپ  هب  لیروآ 1980  تشاددای 16  هب  فطع 
.میامن یم  لاسرا  ار  للم  نامزاس  لک  ریبد  هب  باطخ 

تسویپ

لک ریبد  هب  باطخ  ناریا  هجراخ  روما  ریزو  لیروآ  خروم 25  مارگلت 

هیلع قارع  یثعب  میژر  زیمآ  کیرحت  تامادـقا  ياهرطخ  هب  ار  امـش  هجوت  نآ  رد  هک  مدرک  لاـسرا  یلاـع  باـنج  يارب  یماـیپ  اریخا 
تامادـقا رگید  رـشب و  قوقح  ضقن  هرابرد  قیقحت  روتـسد  هک  مدرک  تساوخرد  امـش  زا  هنامرتحم  نتم ، نآ  رد  .مدومن  بلج  ناریا 

.دیهدب ار  قارع  زیمآ  کیرحت 

سیئر هک  هنامرـش  یب  زواجت  نیا  .میامن  بلج  ناریا  هیلع  هدـحتم  تالایا  یماظن  تازواـجت  هب  ار  یلاـع  باـنج  هجوت  ملیاـم  نونکا ،
تلود کی  طسوت  راتفگ ، زا  هدافتـسا  ءوس  تیاهن  هدرک ، فیـصوت  هناتـسود » رـشب  مادقا   » ناونع هب  ار  نآ  هدـحتم  تالایا  يروهمج 

.مییامن یم  عافد  نامبالقنا  تیناقح  زین  نامروشک و  یضرا  تیمامت  زا  عطق  روط  هب  ام  .تسا 

وـضع روشک  کی  هیلع  هنارگزواجت ، مادـقا  نیا  هرابرد  هک  میامن  بلج  دوخ  يراک  تیلوئـسم  هب  ار  امـش  هجوت  ملیام  نیا ، دوجو  اب 
ناریا هیلع  هدـحتم  تـالایا  تلود  هک  هـچنآ  دـننامه  یماـظن  هنارگزواـجت  تامادـقا  ربارب  رد  میلـست  .ددرگ  اـشفا  قـیقحت و  ناـمزاس 

.تسا یللملا  نیب  تینما  حلص و  يارب  يرطخ  هک  دیامن  مرگ  لد  قیوشت و  ار  نازواجتم  دناوت  یم  اهنت  دش ، بکترم 

21 ص :

دلج 1 للم  نامزاس  دانسا  رد  قارع  ناریا و  www.Ghaemiyeh.comگنج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


هرامش 002 دنس 

A  / 35  / 201 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  - 

S  / 13918 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

تشهبیدرا 1359)  10  ) لیروآ 1980  30 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدنیامن  لیروآ 1980 ، خروم 29  همان 

مراد یم  لاسرا  یلاع  بانج  هب  باطخ  ار  قارع  هجراخ  روما  ریزو  يدامح  نودعس  رتکد  همان  نتم  تسویپ  هب  امارتحا 

قارع يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  یلعلا -  رمع  حلاص 

تسویپ

لک ریبد  هب  باطخ  قارع  هجراخ  روما  ریزو  لیروآ 1980  خروم 2  همان 

خروم یلودلا  یبرعلا و  راهنلا  هیرـشن  هرامـش 151  رد  هک  ناریا  يروهمج  سیئر  ردـص  ینب  نسحلاوبا  ياقآ  تاراهظا  هرابرد  ملیام 
، رطق یبظوبا ،  ) برع ياـه  تلود  هب  درک و  دـهاوخن  درتسم  ار  بارعا  هریزج  هس  ناریا  هکنیا  رب  ینبم  هدـش  رـشتنم  سرام 1980   24

: میامن هراشا  لیذ  دراوم  هب  دشاب ، یم  طبترم  ناریا  هب  هکلب  درادن  یطابترا  يدوعس ) ناتسبرع  تیوک و  یبود ، نامع ،

کـچوک و بنت  گرزب ، بنت   ) یبرع هریزج  هس  ینوناـق  ریغ  لاغـشا  ندومن  یمئاد  روـظنم  هب  ناریا  تسایـس  دـیؤم  قوـف  تاراـهظا 
للم و نامزاس  وضع  ياهروشک  زا  هورگ  کی  یللملا  نیب  روما  رد  راکشآ  تلاخد  میقتسم و  تادیدهت  هلئسم  نیا  .تسا  یسوموبا )

یکرحم شنت و  ندروآ  دوجو  هب  تهج  یتکرح  تاراهظا  لیبق  نیا  .دوش  یم  بوسحم  اه  تلود  نیا  لالقتسا  هب  ندادن  تیمها  زین 
حلـص ظفح   ) للم نامزاس  روشنم  فادها  فالخرب  هک  تسا  هقطنم  رد  یناهج  حلـص  تینما و  نتخادنا  هرطاخم  هب  يریگرد و  يارب 

.دوب دهاوخ  یناهج ) تینما  و 

هک ار  ییاهدمایپ  دسانش و  یمن  تیمسر  هب  ار  یبرع  هریزج  هس  ینوناق  ریغ  لاغشا  هک  دنک  دیکأت  تسا  لیام  قارع  يروهمج  تلود 
نیا نینچمه  .دشاب  یم  ریازج  نیا  زا  ناریا  يروف  ینیـشن  بقع  راتـساوخ  هدش و  رکذتم  تشاد  دهاوخ  هارمه  هب  ریازج  لاغـشا  همادا 

تـسد جـیلخ  هقطنم  برع  ياهروشک  یلخاد  روما  رد  تلاخد  تادـیدهت و  زین  ...و و  هناـبلط  هعـسوت  ياـه  تسایـس  زا  دـیاب  روشک 
نیب تینما  حلـص و  ظفح  تهج  نامزاس  نیا  فادـها  للم و  نامزاس  روشنم  اب  قباطم  هک  اـهنآ -  تیمکاـح  لالقتـسا و  هب  درادرب و 

.دراذگب مارتحا  تسا -  هقطنم  رد  یللملا 
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هرامش 003 دنس 

S  / 13987 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

دادرخ 1359)  16  ) نئوژ 1980  6 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  ناریا  یمئاد  یگدنیامن  نیشناج  نئوژ 1980  خروم 6  همان 

لاسرا ار  یلاع  بانج  هب  باطخ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هجراخ  روما  ریزو  هداز  بطق  قداص  ياقآ  ماـیپ  نتم  تسویپ ، هب  اـمارتحا 
.مراد یم 

یمئاد یگدنیامن  نیشناج  یناریمش -  لامج 

تسویپ

لک ریبد  هب  باطخ  ناریا  هجراخ  روما  ریزو  یم 1980  خروم 26  همان 

(S  / 13918  ) تینما ياروش  دنـس  ناوـنع  هب  هک  لـیروآ  خروم 2  قارع  هجراخ  روما  ریزو  يداـمح  نودعـس  ياـقآ  هماـن  هب  فطع 
.مناسرب عالطا  هب  ار  لیذ  تاکن  ملیام  دش ، رشتنم 

هتفرگ و شیپ  رد  اـپون  تموکح  نیا  هیلع  يا  هنامـصخ  شور  قارع  تلود  دـش  لیکـشت  ناریا  رد  یمالـسا  يروهمج  هک  یناـمز  زا 
.تسا هدرک  زاغآ  ناریا  هیلع  ار  یموادم  يراک  بارخ  زیمآ و  کیرحت  تسایس 

رظن زا  تسا و  هتفرگ  تروص  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  يرگید  شالت  دیؤم  دش ، لاسرا  قارع  هجراخ  روما  ریزو  يوس  زا  هک  يا  همان 
قارع .دـشاب  یم  ریازج  نیا  یخیرات  هقباس  زا  اهنآ  یعقاو  كرد  مدـع  هدـنهد ي  ناشن  هک  دـشاب  یم  زیمآ  کـیرحت  افرـص  یـسایس 
تسا قارع  تلود  یعقاو  تاین  زا  یکاح  تسا و  هتخادنا  هار  هب  ادیدج  ار  عوضوم  نیا  هتسکش و  ار  دوخ  هلاس  تشه  توکس  ابیرقت 

زا نآ  راکفا  هک  تسین  یتیعقوم  رد  تسا و  لیئارسا  هار  هدنهد  همادا  قارع ، میژر  ام  رظن  زا  .تسا  هدش  ناهنپ  هدرپ  نیا  تشپ  رد  هک 
.دوش عقاو  تیامح  دروم  سراف  جیلخ  ياهروشک  يوس 

بنت یـسوموبا ، هریزج  هس  موش  یم  رکذـتم  اهنت  میزادرپب و  عوضوم  نیا  رد  ناریا  تیناقح  لـماک  یـسررب  هب  هک  تسین  نآ  تصرف 
ياـه هشقن  دانـسا و  ياراد  هک  دراد  دوجو  يربتعم  بتک  .تسا  هدوب  ناریا  کـفنیال  ءزج  خـیرات ، لوط  رد  کـچوک  بنت  گرزب و 

.دهد یم  تداهش  ریازج  نیا  رب  ناریا  تیمکاح  زا  تسا و  یمسر 

تیبثت اددجم  ریازج  نیا  رب  ار  دوخ  تیمکاح  ناریا  دندرک ، ینیـشن  بقع  سراف  جـیلخ  زا  لاس 1971  رد  ایناتیرب  ياـهورین  هک  یتقو 
هجراخ روما  ریزو  يوس  زا  هچنآ  نیاربانب  .درک 
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.تسین دوخ  نیمزرس  زا  یشخب  رد  ناریا  تیمکاح  تیبثت  زج  يزیچ  دش ، فیصوت  ینوناق " ریغ  لاغشا   " قارع

ناریا و ناـیم  هلئـسم  ار  نآ  هکلب  هدادـن ، رارق  هظحـالم  دروم  بارعا  ناریا و  ناـیم  هلئـسم  ناوـنع  هب  ار  ریازج  عوـضوم  هشیمه  ناریا 
ناریا تیمکاح  ددجم  تیبثت  سراف ، جیلخ  زا  ایناتیرب  ياهورین  ینیشن  بقع  یعیبط  ریس  .تسا  هداد  رارق  هجوت  دروم  ایناتیرب  رامعتسا 
يزیچ مدرک ، نایب  زین  البق  هک  روط  نامه  قارع  ییوج  هزیتس  نیاربانب  .تسا  عوضوم  نیا  یمـسر  تلاح  هک  دـشاب  یم  ریازج  نیا  رب 

.دراد یعقاو  يراکمه  هب  یعیسو  زاین  هقطنم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .تسین  هقرفت  تهج  رگید  شالت  زج 

یجراخ تسایس  هک  منک  دیکأت  اج  نیا  رد  ملیام  تسا ، مدق  تباث  دوخ  نیمزرس  زا  عافد  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هک  یلاح  رد 
تیمها صاخ و  يانعم  لصا  نیا  .دشاب  یم  یللملا  نیب  هعماج  زا  وضع  ره  یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و  هب  مارتحا  لصا  میکحت  ناریا 

.دراد ناملسم  ياهروشک  اب  ام  طباور  نایم  يدایز 

ناریا یمالسا  يروهمج  هجراخ  روما  ریزو  هداز -  بطق  قداص 

هرامش 004 دنس 

A  / 35  / 305 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  - 

S  / 14020 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

ریت 1359)  4  ) نئوژ 1980  25 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدنیامن  نئوژ 1980  خروم 20  همان 

ناریا هجراخ  روما  ریزو  مارگلت  نتم  اب  هارمه  ناریا ، یمئاد  یگدـنیامن  تساوخرد  هب  اـنب  هک   NV  / 80 دنس 31 /  هب  فطع  امارتحا 
ناشن هدـش  زاربا  مارگلت  نیا  رد  هک  ییاهاعدا  مزاس  یم  ناشن  رطاخ  معوبتم  تلود  عالطا  هب  انب  دـش ، رـشتنم  یلاع  بانج  هب  باـطخ 

.تسا قارع  یلخاد  روما  رد  لوبق  لباق  ریغ  راکشآ و  تلاخد  هدنهد ي 

نیا هب  هدرک و  ضقن  شحاـف  روط  هب  ار  رـشب  قوقح  لوصا  معوبتم  تلود  هک  هتفرگ  تروـص  ساـسا  یب  ياـهاعدا  ناریا  مارگلت  رد 
تـسا لکـشم  هک  یلاح  رد  ناریا » يوس  هب  زرم  زا  یناریا  تیلـصا  اب  یقارع  دنورهـش  یناریا و  نارازه  دیعبت  : » تسا هدـمآ  نومـضم 

دروم ناگدنهانپ  تیعضو  ناونع  تحت  دناوت  یم  ناشدوخ  روشک  هب  نادنورهش  تشگزاب  ارچ  مینک ، روصت 

24 ص :

دلج 1 للم  نامزاس  دانسا  رد  قارع  ناریا و  www.Ghaemiyeh.comگنج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا ناکما  نیا  یتحار  هب  دنراد و  همانسانش  ناتـسرامیب ، رد  دلوت  ودب  زا  قارع  مدرم  هک  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  .دریگ  رارق  هظحالم 
هک اـه  یناریا  دروم  رد  هژیو  هب  .تسا  مهارف  دنتـسه ، ناـشروشک  رد  ناگدـنهانپ  اـه و  ناـمناخ  یب  يوـج  تسج و  رد  هک  یناـسک 

یبهذـم یگنهرف و  یخیراـت ، طـباور  رظن  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  هتفرگ و  رارق  لابقتـسا  دروم  ناـش  یقارع  هیاـسمه  يوس  زا  هشیمه 
زا هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یمن  .دشاب و  هتشادن  ترجاهم  ياه  تسایـس  دناوت  یمن  ایند  رد  یتلود  چیه  نیا  دوجو  اب  .دنکیدزن  رایـسب 

شیاـسآ یلخاد و  تـینما  حلــص و  دریگ و  یم  تروـص  شیاـهزرم  رد  یجراـخ  نارجاـهم  طـسوت  هـک  ینوناـق  ریغ  ...تامادــقا و 
لماک ینابیتشپ  اب  ار  يزیمآ  کیرحت  یتسیرورت و  ...تامادـقا  قارع ، ناـیناریا  .دـیامن  یـشوپ  مشچ  دوش ، یم  دـیدهت  شنادـنورهش 

هب يزاس  مومـسم  يزوس و  شتآ  ناراب ، هلولگ  يراذگ ، بمب  هلمج  زا  هنادرمناوجان  ...تامادقا  نیا  .دنا  هدش  بکترم  ناریا  تلود 
حورجم هداتفا و  راک  زا  لولعم ، نآ  رثا  رب  اهاتـسور  اهرهـش و  اه ، هاگـشناد  ناکدوک ، هلمج  زا  هانگ  یب  مدرم  رایـسب  یناج  تراسخ 

ینوگنرـس تهج  ار  مدرم  اراکـشآ  اررکم و  هک  تسا  هدش  هجاوم  ناریا  یمـسر  تاماقم  راکـشآ  دیجمت  اب  تامادقا  نیا  .دـنا  هدـش 
.دنهد یم  بیرف  یمالسا " بالقنا   " حالطصا هب  ناونع  اب  تلود 

حالطـصا هب  یبهذـم  غلبم  يوگ  نخـس  شقن  رد  ار  دوخ  ناریا  تلود  رـشب ،" قوقح  لوـصا  ...ضقن   " هب هجوـت  اـب  رگید  راـب  کـی 
.دوش یم  بکترم  تیرثکا "  " نیمه هیلع  ار  کیتامتسیس " عمق  علق و   " هک هدومن  دادملق  قارع  هعیش " تیرثکا  "

اهنت نیا  .دشاب  یم  بهذـم  تلود و  روما  نایم  لماک  ییادـج  قارع  تلود  ياه  تسایـس  نیرت  هدـمع  زا  یکی  هک  تسا ، حـضاو  رپ 
.تسا ینونک  ناهج  یساسا  ياه  يدازآ  رشب و  قوقح  اب  قباطم  هک  تسا  یتسایس 

اب فیرحت و  مالـسا  بهذـم  .تسا  تواـفتم  تیعقاو  اـب  دوش ، یم  اـعدا  هچنآ  مغر  یلع  ناریا  هنحـص  هب  شرگن  اـب  رگید ، يوـس  زا 
یمن ناریا  تلود  .تسا  هدش  طولخم  بهذم  داژن و  ساسا  رب  کیتامتـسیس  تاضیعبت  اب  يدایز  دـح  ات  هنانیب  هتوک  يا  هقرف  ياهرظن 

هک يرشب  قوقح  اب  ناوت  یمن  ار  ریمـض  نشور  ناهج  یمومع  راکفا  اریز  دریگ ، هانپ  یبهذم  ییافوکـش  يامنرود  ياول  تحت  دناوت 
نآ رب  اهدعب  زین  ناریا  هبتر  یلاع  تاماقم  هک  داد  بیرف  دـنک ، یم  يرادرب  هرهب  یـسایس  لایما  تهج  ناگورگ  ناونع  هب  اه  ناسنا  زا 

.دنتشاذگ هحص 

ياه تیلقا  زا  عافد  ار  دوخ  زیمآ  ضیعبت  يداژن و  ياه  تسایـس  دـناوت  یمن  دـنک ، یم  اـعدا  ناریا  تلود  هک  هچنآ  مغر  هب  عقاو ، رد 
روط هب  اریز  .دزاس  ناهنپ  قارع  یبهذم  یموق و 
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.دنتـسه دوخ  يداژن  یبهذـم و  قوقح  ییاسانـش  راتـساوخ  زین  اه  تیلقا  لـیبق  نیا  هک  هدومن  مادـقا  بیرخت  تهج  رد  کیتامتـسیس 
ناریـسا اـب  راـتفر  تاـمکاحم و  تهج  یللملا  نیب  هدـش  قفاوت  ياهدرادناتـسا  اـب  شتاـماقم ، هک  دوش  رکنم  دـناوت  یمن  ناریا  تلود 

دشاب یم  طبترم  رـشب  قوقح  نویـسیمک  متـشه  تسیب و  هسلج  تارکاذم  هب  ناریا  هبتاکم  هک  تسا  عیاش  عقاو  رد  .دنتـسین  گنهامه 
ثحب نآ  هقباس  هب  هجوت  اب  .تسا  طوبرم  نآ  هب  هبتاکم  نیا  هک  تسا  هداد  خر  یهباشم " مادقا   " حالطـصا هب  نآ  رد  هدـش  هتفگ  هک 

طـسوت الماک  دـش ، فشک  اهنآ  یتاغیلبت  ياه  حرط  هک  یتقو  نآ ، هباشم  ساسا  یب  ياهاعدا  زین  دوب و  هدـش  زاغآ  میژر  طـسوت  هک 
...دیدرگ در  نویسیمک  نیا 

.درادـن عافد  هب  زاـین  تسا و  صخـشم  نشور و  رـشب  قوقح  هنیمز  رد  هژیو  هب  قارع  یجراـخ  یلخاد و  ياـه  تسایـس  یلک  روط  هب 
رگید نایماظن  ریغ  اـب  راـتفر  یللملا و  نیب  قوقح  نیناوق  لوصا و  زا  یگـشیمه  تیعبت  معوبتم و  تلود  طـسوت  رـشب  قوقح  تیاـعر 

رد هلخادم  ياج  هب  ناریا  تاماقم  .دـیامن  یم  لمع  يرگید  تروص  هب  هک  تسا  ناریا  تلود  نیا  انئمطم  درادـن و  دـهاوش  هب  يزاین 
رجنم تکالف  ییاوسر و  هب  یلایخ ، هنازاورپ و  دنلب  ياه  حرط  تیاهن  هک  دـنریگب  سرد  خـیرات  زا  دـیاب  اهروشک ، ریاس  یلخاد  روما 

هناخ رد  دنراذگب  دنزاسن و  فرحنم  ار  نآ  دـننکن و  يزاب  ناریا  مدرم  ناوت  تاداقتعا و  اب  هک  مینک  یم  تحیـصن  ار  نانآ  .دوش  یم 
.دنیامن يراکمه  زین  ناشناگیاسمه  اب  دوش و  فرصم  ناشدوخ 

قارع يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  یلعلا -  رمع  حلاص 

هرامش 005 دنس 

S  / 14070 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

دادرم 1359)  1  ) يالوج 1980  23 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  ناریا  تقوم  رادراک  يالوج 1980  خروم 23  همان 

لاسرا یلاع  بانج  هب  باطخ  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هجراخ  روما  ریزو  هداز  بطق  قداص  ياقآ  مارگلت  نتم  تسویپ  هب  امارتحا 
.مراد یم 

تقوم رادراک  یناریمش -  لامج 

تسویپ

لک ریبد  هب  باطخ  ناریا  هجراخ  روما  ریزو  يالوج 1980  خروم 23  مارگلت 

ار هنارورش  زیمآ  تموصخ  تسایس  قارع  تلود  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يرارقرب  نامز  زا 
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هتفرگ دوخ  هب  يرگید  لکـش  ناریا ، ياـپون  يروهمج  تاـبث  فیعـضت  تهج  قارع  ییوـج  هزیتـس  .تسا  هتفرگ  شیپ  رد  ناریا  هیلع 
شیارآ زرم  دادـتما  رد  هک  قارع  یماظن  ياهورین  زا  یـشخب  طسوت  ناریا  يزرم  ياهاتـسور  اـه و  هاـگیاپ  هب  اـهزات  تخاـت و  .تسا 

هک ناتـسدرک -  ناتـسزوخ و  ياـه  ناتـسا  رد  راـکبارخ  رـصانع  زا  کیتامتـسیس  روط  هب  ثعب  میژر  .تسا  هدـش  زاـغآ  دـنا ، هتفرگ 
هک ییویدار  هاگتـسیا  کی  .دـیامن  یم  کمک  اهنآ  هب  هدرک و  تیامح  دـنا -  هتخاس  دراو  ار  يدایز  یلام  یناج و  تراسخ  نونکات 

تامادقا نیا  .دنک  یم  یشاپ  مس  ناریا  تیربهر  هیلع  تسردان  هنازوت و  هنیک  ياهاعدا  اب  دوخ  هنازور  ياه  همانرب  رد  تسا  قارع  رد 
.تسا للم  نامزاس  روشنم  لوصا  اب  ریاغم  ناریا و  تیمکاح  راکشآ  ضقن  کش  نودب 

یناریا هعیـش  رازه  نارازه  ندرک  نک  هشیر  حرط  رد  قارع  تلود  ییوج  هزیتس  للع  زا  یلاع  بانج  یباـیزرا  روظنم  هب  لاـح ، ره  رد 
.مسیونب امش  يارب  ار  همان  نیا  متفرگ  میمصت  قارع ، لصالا 

هدنار یناسنا  ریغ  تیعـضو  کی  رد  دادغب  تلود  طسوت  هانگ  یب  ناکدوک  نانز و  نامدرم ، زا  رفن  دودح 40000  رد  رضاح  لاح  ات 
، دنا هدروآ  تسد  هب  دوخ  یگدنز  نارود  یط  رد  دوخ ه  لوقنم  ریغ  لوقنم و  ياهزادنا  سپ  لاوما و  هب  یسرتسد  زا  مدرم  .دنا  هدش 

.دنا هدش  ادج  ناشنارسمه  زا  نانز  ناشنیدلاو و  زا  ناکدوک  زین  يرایسب  دراوم  رد  هدش و  مورحم 

نآ زا  هدرک و  ترجاهم  قارع  هب  البق  هک  دندوب  ینایناریا  نادنزرف  دنا ، هدش  دوخ  هناخ  كرت  هب  روبجم  هک  یناسک  زا  يدایز  دادـعت 
یم دوخ  تیعبات  تیوه و  نداد  تسد  زا  بجوم  اهنآ  زا  يرایسب  جارخا  نیاربانب  .دنا  هدروآ  تسد  هب  یقارع  تیعبات  تیوه و  نامز 
یب زین  دوخ  ینوناق  قوقح  لقادـح  زا  اهنآ  تسا و  هدادـن  حیـضوت  ار  نایعیـش  جارخا  تلع  قارع  تلود  هاگ  چـیه  لاح  هب  ات  .دـشاب 

.دبای همادا  قارع  زا  یعمج  هتسد  جارخا  هدنرادزاب ، یللملا  نیب  مرها  دوجو  مدع  اب  هک  تسین  بجعت  ياج  .دنا  هدنام  هرهب 

يدراوم هدش ، رشتنم  نایناهج  هجوت  تاغیلبت و  تهج  رـشب  قوقح  ضقن  دراوم  زا  صخـشم  ياه  هنومن  هک  یلاح  رد  لک  ریبد  ياقآ 
.تسا هدش  عقاو  يدایز  ییانتعا  یب  دروم  هک  دراد  دوجو  زین  رشب  قوقح  راکشآ  ضقن  زا 

، قارع زا  ناگدنهانپ  یعمج  هتـسد  جارخا  .تسا  هدش  حرطم  یللملا  نیب  طباور  رد  دـیدج  یی  هدـیدپ  ناونع  هب  ناگدـنهانپ  لکـشم 
هب یللملا  نیب  هعماـج  ياـضعا  زا  یکی  هک  ینینچ  نیا  هناـحیقو  راـتفر  .تسا  دـنیاشوخان  هنـالداعان و  دـیدج  ثداوح  نیا  زا  یـشخب 

فوطعم نآ  هب  دـیاب  للم  نامزاس  هجوت  هک  دـش  دـهاوخ  هقطنم  رد  یتابث  یب  لماع  جـیردت  هب  تسا  هدـش  بکترم  یعیـسو  ساـیقم 
.دوش

نانآ يارب  تنوکس  لحم  دنک و  تیامح  ناگدنهانپ  نیا  زا  هدومن  شالت  ناریا  تلود  نونکات 
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يریگولج تهج  هک  ییاه  شالت  زا  دیابن  هک  تسا  للم  نامزاس  یلصا  ياه  تیلوئـسم  زا  اه ، شالت  لیبق  نیا  هکنیا  اب  دزاس ، مهارف 
.دش لفاغ  دریگ ، یم  تروص  مهم  تیلوئسم  نیا  زا 

ناریا یمالسا  يروهمج  هجراخ  روما  ریزو  هداز -  بطق  قداص 

هرامش 006 دنس 

S  / 14117 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

A  / 35  / 404 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  -

دادرم 1359)  30  ) تسوگآ 1980  21 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدنیامن  تسوگآ 1980  خروم 19  همان 

تلود عالطا  هب  اـنب  اـمارتحا  یلاـع ، باـنج  هب  باـطخ  ناریا  هجراـخ  روما  ریزو  نئوژ 1980  خروم 6   S دنـس 13987 /  هب  فطع 
ادتبا رد  .دـنک  تباث  ار  یقوقح  قح و  دـناوت  یمن  تسا ، هدـمآ  روکذـم  مایپ  رد  هک  اه  لالدتـسا  نیا  مزاس ، یم  ناشن  رطاخ  معوبتم 

تیمسر هب  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  دراد ، ناریا  دیدج  میژر  هیلع  هک  يا  هنامـصخ  شرگن  لیلد  هب  معوبتم  تلود  هک  هدش  هتفگ 
تلود يارب  معوبتم  تلود  مهد ، حیـضوت  يرگید  تصرف  رد  هک  متخاس  ناشنرطاخ  ـالبق  هک  روط  ناـمه  سکع  رب  .تسا  هتخانـشن 

مدرم و اب  يراکمه  کیدزن و  هناردارب  طباور  داجیا  تهج  هب  ار  دوخ  هناتـسود  فادها  نآ  رد  درک و  لاسرا  یتشاددای  ناریا  دیدج 
ینوناق ياهوزرآ  هب  مارتحا  یلخاد و  روما  رد  تلاـخد  مدـع  تیمکاـح ، هب  مارتحا  ساـسا  رب  ناریا ، اـب  هژیو  هب  هیاـسمه  ياـهروشک 
تاماقم نیرت  یلاع  ار  روکذم  فادها  .دومن  زاربا  دنا ، هدیزگرب  دوخ  هناهاوخ  يدازآ  هدارا  قیرط  زا  هک  یلوصا  ساسا  نیا  رب  مدرم 

يالوج رد 20  هک  یبرع  ناـپ  هیمـالعا  رد  هک  یتروص  هب  لاـثم  يارب  .دـنا  هداد  رارق  دـیکأت  دروـم  فـلتخم  ياـه  تصرف  رد  قارع ،
لامعا و سکع ، رب  .تسا  هتـشاذگ  هحـص  نآ  رب  احیرـص  نیـسح  مادص  ياقآ  قارع  يروهمج  سیئر  دش ، رـشتنم  دادـغب  رد   1980

.دشاب یم  یهت  نوناق  قالخا و  زا  الماک  هک  تسا  هدوب  هنامصخ  یفنم و  ناریا  تلود  تاراهظا 

جیلخ رد  کـچوک ) بـنت  گرزب و  بـنت  یــسوموبا ،  ) ریازج هراــبرد  اــم  رظن  هـک  دــنک  یم  لالدتــسا  ناریا  هجراــخ  روـما  ریزو 
رب يا ، هناخباتک  ربتعم  یمـسر  ياه  هشقن  دانـسا و  رد  هک  ار  ریازج  یخیرات  هقباس  تسا و  لماک " كرد  مدـع  هناشن  [" سراـف ] یبرع

رد ام  هجراخ  روما  ریزو  طسوت  هک  هچنآ  میا و  هتفرگ  هدیدان  دهد ، یم  یهاوگ  ریازج  نیا  رب  ناریا  عزانمالب  تیمکاح 
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زا یـشخب  رب  ناریا  تیمکاـح  ءزج  يزیچ  ار  نآ  يو  تسا ، هدـش  فیـصوت  ینوناـق " ریغ  لاغـشا   " ناوـنع تـحت   S دنس 13918 / 
.تسا هداد  رارق  دیکأت  دروم  هک  دناد  یم  شکاخ 

ریازج نیا  زا  کی  چـیه  خـیرات  زا  یعطقم  چـیه  رد  هک  تخاس  ناشن  رطاخ  ناوت  یم  مینکفیب  ینوناـق  لـیالد  هب  یلاـمجا  يرظن  رگا 
رد اـهنآ  .تسا  هدرکن  لاغـشا  هناگادـج  روط  هب  ار  روکذـم  ریازج  اـیناتیرب  هک  تسا  نیا  تیعقاو  .تسا  هدوبن  ناریا  تموـکح  تحت 
لاس زا  هریزج  هس  نیا  .دندرک  لاغشا  زین  ار  هیمخلا  سأر  دندرک  یم  عافد  ( Kwassims  ) میساوک ریازج  زا  هک  یتقو  لاس 1819 
نایم هک  یتقو  ات  دـنام  یقاب  تروص  نیمه  هب  یعاـطقنا  چـیه  نودـب  لاس 1866  اـت  هدوب و  هیمخلا  سأر  نیمزرـس  زا  یـشخب   1750

ربماون رد 30  ناریا  یماظن  ياهورین  تسد  هب  هکنیا  ات  تفای  همادا  نآ  رب  تموکح  دـیدرگ و  میـسقت  هیمخلا  سأر  هجراش و  تاراـما 
.دش ینوناق  ریغ  لاغشا   1971

Case of  ) زملاـپ سیک  هب  اـهنت  هک  تفگ  ناوت  یم  دانـسا  اـه و  هشقن  هراـبرد  ربـتعم  يا  هناـخ  باـتک  لـیلد  دروم  رد  روط  نیمه 
ناوت یم  هک  تسا  هدش  يریگ  میمصت  دروم  نیا  رد  لاس 1928  رد  يرواد  یمئاد  هاگداد  رد  نینچمه  .تسا  زاین  فرعم  ( Palms

اب يزرم  یـضرا و  هشقاـنم  لـح  يارب  یکردـم  ناوـنع  هب  اـه  هشقن  قیدـصت  هک  ددرگ  یم  ناـشن  رطاـخ  یلک  روـط  هب  .درک  هعجارم 
دروم رد  يرواد  تسا و  هتخانشان  الومعم  اهنآ  ناحارط  تاعالطا  عبانم  اریز  .دریگ  رارق  هظحالم  دروم  دیاب  هناطاتحم  دایز و  طایتحا 
تینما ياروش  هک  یتقو  تساوخرد ، هب  انب  .دوش  لصف  لح و  عوضوم  أشنم  لصا و  هطوبرم و  قیاقح  ساسا  رب  دـیاب  هطوبرم  هشقاـنم 

ریازج هک  دنک  تابثا  تسناوتن  حوضو  هب  ناریا  هدنیامن  داد ، هسلج  لیکـشت  ریازج  لاغـشا  عوضوم  یـسررب  تهج  ربماسد 1971  رد 
.تسا هدوب  ناریا  زا  یشخب  یخیرات  تیعقاو  رظن  زا 

هدافتسا اب  دیامن و  یضرا  ياهاعدا  دناوتب  تلود  کی  هک  دنشاب  هتشاد  ار  روظنم  نیا  شناگدننک  لالدتـسا  رگا  تیمکاح ، دروم  رد 
عطق روط  هب  تسا و  یحول  هداس  لقادـح  بیجع و  رایـسب  اعقاو  نیا  دـهد ، همادا  نیمزرـس  نآ  لاغـشا  هب  روز  اـب  یماـظن و  يورین  زا 

.تسا یتسردان  نوناق 

عالطا هک  ینیناوق  نآ  زا  .تسا  یـضرا  تیکلام  هرابرد  یللملا  نیب  قوقح  دوجوم  تباث  نیناوق  لماک  ضقن  هناـشن  شرگن  لـیبق  نیا 
هک دراد  یماو  بجعت  هب  دنک و  یم  لاؤس  داجیا  هک  تساجنیا  رد  .مینک  بحاصت  روز  اب  ار  ینیمزرـس  هک  میبای  یمن  يزوجم  میراد 

.تسا هتشاد  راهظا  شا  همان  رد  ناریا  هجراخ  روما  ریزو  هک  یتروص  هب  تسا ، لیئارسا  ور  هلابند  هک  قارع  ای  تسا  ناریا  نیا  ایآ 
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ناریا ینوناق  ریغ  مادقا  زین  یبرع و  ریازج  رب  ناریا  ینوناق  ریغ  ياهاعدا  نوناق ، رتشیب  ریـسفت  همادا  اب  هک  تسا  بلاج  رایـسب  نینچمه 
اه تلم  نردـم  نیناوق  قوقح و  زا  یعالطا  نیرتمک  ناریا  ماکح  هک  هدوبن  ام  قیمع  داقتعا  ایآ  مییامن و  یم  تباث  ار  اهنآ  لاغـشا  رد 

هدـیدان ار  مهم  تیعقاو  ود  نیا  حرط  دـیابن  سک  چـیه  لاح  ره  هب  .دـننک  هدافتـسا  دوخ  یللملا  نیب  طباور  رد  دـنهاوخب  هک  دـنرادن 
تاماقم يوس  زا  دنیامن  یم  دیکأت  احیرص  ریازج ، رب  تیمکاح  هب  تبـسن  نارهت  نویبالقنا  حالطـصا  هب  هک  یتقو  هکنیا  یکی  .دریگب 

رد ردص  ینب  نسحلاوبا  روهمج  سیئر  هک  یتروص  هب  .دراد  تریاغم  رگیدکی  اب  هک  دوش  یم  ناونع  یبلاطم  ناریا  تلود  هبتر  یلاع 
سنارفنک رد  ناریا  هجراـخ  روـما  ریزو  تاراـهظا  زین  دــش و  شخپ  لـیروآ 1980  خروم 19  ضاـیر  ویدار  زا  هک  دوـخ  تاراـهظا 

دحتم هک  یناریا  يارب  ار  اـهنآ  دـندرک و  دادـملق  یبرع  هن  یناریا و  هن  ار  ریازج  هلئـسم  یبـظوبا ) رد   ) یم 1980 خروم 1  یتاعوبطم 
". تسادخ هب  قلعتم  مالسا  نیمزرس  دشاب و  یم  اه  ناملسم  هیلک  هب  قلعتم  ناریا  نیمزرس   " هک هدناوخ  تسا  مالسا  يایند  یناهج 

بارعا ناریا و  نایم  يا  هلئسم  هن  ریازج ، تسا ، دقتعم  روشک  نیا  هک  درک  مالعا  صخشم  روط  هب  ناریا  همان ، نیا  رد  رگید ، يوس  زا 
نیا .دراد  تریاغم  یمالسا  بالقنا  رودص  اب  تسا و  هدوب  هناگود  تاراهظا  نیا  .تسا  ایناتیرب  رامعتسا  ناریا و  نایم  يا  هلئـسم  هکلب 

.تسا هدرک  هئارا  هاـش  ناـمز  رد  ناریا  هدـنیامن  راـشفا ، ورـسخ  ریما  ياـقآ  هک  تـسا  یلیلد  هباـشم  نآ ، ماـیپ  موـهفم و  رظن  زا  اـقیقد 
یشور تسا  یهیدب  .دشاب  یم  سکعنم  دوب  هدش  لیکشت  ربماسد 1971  خروم 9  هک  تینما  ياروش  سالجا 1610  رد  يو  تاراهظا 
.تسین هاش  يروطارپما  يایؤر  زج  يزیچ  نآ  تسا و  هدش  لاغشا  ریازج  هیلخت  زا  يراددوخ  تسا ، هدرک  ذاختا  ناریا  یلعف  میژر  هک 

.تسا هدش  هارمه  ییایرآ  ياه  یسراف  قوفت  اب  یتسرپ  داژن  بصعت  نیا 

هرامش 007 دنس 

S  / 14190 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رهم 1359)  1  ) 1980 ربماتپس  23 - 

تینما ياروش  سیئر  هینایب 

.دندرک رظن  لدابت  تروشم و  یمسر  ریغ  روط  هب  قارع ، ناریا و  نایم  تیعـضو  نیرخآ  دیدشت  هرابرد  تینما  ياروش  ياضعا  زورما 
قارع و ناریا و  نایم  طباور  ندش  رت  میخو  اهنآ 
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.دندرک یسررب  تسا  هدش  ینیگنس  یلام  یناج و  تاراسخ  هب  رجنم  هک  ار  یماظن  ياه  تایلمع  دیدشت 

حلـص كانرطخ  دیدهت  هرابرد  دندرک و  زاربا  هدش ، دیدشت  يدـج  روط  هب  هک  يریگرد  نیا  زا  ار  دوخ  قیمع  ینارگن  اروش  ياضعا 
.دنداد رادشه  یللملا  نیب  تینما  و 

هب رب  ینبم  ربماتپس 1980  خروم 22  رد  هعزانم  نیفرط  زا  لک  ریبد  تساوخرد  زا  ار  دوخ  یناـبیتشپ  لابقتـسا ، نمـض  اروش  ياـضعا 
.دندومن مالعا  يریگرد ، لصف  لح و  تهج  هلیمج  یعاسم  يریگ  راک 

لح تهج  ماگ  نیتسخن  ناونع  هب  مهاوخب  قارع  ناریا و  ياه  تلود  زا  اهنآ  فرط  زا  هک  دنا  هدرک  تساوخرد  نم  زا  اروش  ياضعا 
دماجنیب یلعف  كانرطخ  تیعـضو  ندش  رت  میخو  هب  دـناوت  یم  هک  یتامادـقا  یمامت  یماظن و  ياه  تایلمع  هیلک  زا  هعزانم ، لصف  و 

.دنیامن لصف  لح و  هنایوج  حلص  ياهرازبا  زا  هدافتسا  اب  ار  دوخ  نایم  هشقانم  دنرادرب و  تسد 

هرامش 008 دنس 

A  / 35  / 483 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  - 

S  / 14191 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رهم 1359) ربماتپس 1980(2   24 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدنیامن  تئیه  تقوم  رادراک  رویرهش 1359 )  31  ) 1980 ربماتپس خروم 22  همان 

يارب ار  قارع  يروهمج  هجراخ  روما  ریزو  يدامح  نودعـس  رتکد  ياـقآ  هماـن  نتم  تسویپ  هب  اـمارتحا  معوبتم  تلود  عـالطا  هب  اـنب 
.میامن یم  لاسرا  یلاع  بانج 

رادراک یفاب -  بیس 

تسویپ

لک ریبد  هب  باطخ  قارع  هجراخ  روما  ریزو  رویرهش 1359 )  30  ) 1980 ربماتپس خروم 21  همان 

سیئر نیرخآ  روضح  رد  ینالوط  تارکاذـم  یپ  رد  ریازجلا و  يرگ  یجنایم  اـب  ناریا  قارع و  هک  دـیراد  عـالطا  کـش  نودـب  اـمش 
نیارد .دنتفای  تسد  قفاوت  هب  روشک  ود  نایم  طباور  دروم  رد  سرام 1975 ، خیرات 6  رد  نیدموب ، يراوه  ياقآ  ریازجلا ، يروهمج 

لصف لح و  هب  یبای  تسد  روظنم  هب  هناقداص  روط  هب  دنتفرگ  میمصت  فرط  ود  همان ، قفاوت  روشک 
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روما رد  تلاخد  مدـع  اهزرم و  تینوصم  یـضرا و  تیمامت  لوصا  تیاعر  اب  روشک ، ود  ناـیم  دوجوم  لـئاسم  هیلک  یمئاد  ییاـهن و 
: دنیامن مادقا  لیذ  دراوم  هب  رگیدکی ، یلخاد 

رد نویسیمک 1914 ، هسلج  تروص  هینطنطسق و  لکتورپ 1913  ساسا  رب  دوخ ، نیمزرس  ياهزرم  یعطق  يراذگ  تمالع  تهج  - 1
.دنیامن مادقا  دودح  نییعت  دروم 

.دنزاس صخشم  گولات  طخ  ساسا  رب  ار  یبآ  ياهزرم  دودح  - 2

رثؤم قیقد و  لرتنک  تهج  ناشدوخ  نینچمه  دوش و  هدنادرگزاب  ناشکرتشم  ياهزرم  دادتما  رد  هبناج  ود  دامتعا  حلص و  تینما ، - 3
يا هیـشاح  لئاسم  هب  هدومن و  مادـقا  يراکبارخ ، يذوفن و  تامادـقا  هیلک  هب  لـماک  نداد  همتاـخ  روظنم  هب  ناـشکرتشم  ياـهزرم  رب 

.دنهدن تیمها 

.دـنهد رارق  هجوت  دروم  عماـج  لـصف  لـح و  کـفنیال  رـصانع  ناونع  هب  ار  قوـف  تاـبیترت  هک  دـندرک  تقفاوـم  نینچمه  نیفرط  - 4
.دوب دهاوخ  ریازجلا  همان  قفاوت  حور  اب  ریاغم  اتعیبط  نآ  يارجا  رد  يراگنا  لهس  هنوگ  ره  نیاربانب 

طباور و رد  یفنم  لماوع  فذح  يراوج ، مه  نسح  هناتسود ، یتنس  طباور  يریگ  رـس  زا  يارب  دنتفرگ  میمـصت  نیفرط  هوالع  هب  - 5
.دنروآ لمع  هب  ار  مزال  تامادقا  هبناج ، ود  عفانم  يراکمه و  شرتسگ  يارب  موادم  رظن  لدابت 

ناریزو هک  دـندرک  تقفاوم  نینچمه  .دـشاب  يراـع  یجراـخ  تلاـخد  هنوگ  ره  زا  دـیاب  هقطنم  هک  دـندرک  مـالعا  امـسر  نیفرط  - 6
يارجا تـهج  قارع  ناریا و  كرتـشم  نویـسیمک  داـجیا  يارب  ار  مزـال  تاـبیترت  هدوـمن و  تاـقالم  رگیدـکی  اـب  روـشک  ود  هجراـخ 
كرتشم سـالجا  هب  دـیاب  ریازجلا  هک  دـندرک  تقفاوم  نینچمه  .دـنروآ  لـمع  هب  هبناـج  ود  هماـن  قفاوت  رد  هدـش  ذاـختا  تامیمـصت 

یللملا نیب  ناـمیپ  دـش ، لیکـشت  يریازجلا  تئیه  تکرـش  اـب  روضح و  رد  قارع  ناریا و  تارکاذـم  هجیتن  رد  .دوش  توعد  روکذـم 
زا یکی  هب  دوب و  هدش  اضما  دادـغب  رد  نئوژ 1975  رد 13  هک  ار  نآ  ياه  همیمـض  لـکتورپ و  هس  زین  يراوج و  مه  نسح  يزرم و 

همان قفاوت  راهچ  ربماسد 1975  رد  نینچمه  .دیدرگ  همیمـض  دش ، یم  طوبرم  دش  رکذ  الاب  رد  هک  ریازجلا  همان  قفاوت  فارگاراپ  هس 
ياه هاگارچ  اه و  هاربآ  زا  هدافتـسا  برعلا ، طش  رد  يدرونایرد  نیناوق  هبتر ، یلاع  نارومأـم  اـهزرم و  دروم  رد  دادـغب  رد  زین  رگید 

.تفرگ رارق  دیکأت  دروم  دیسر ، اضما  هب  هک  ینف  مهم  دراوم  ریاس  هرابرد  كرتشم  هسلج  تروص  اه و  همان  هلدابم  اب  هارمه  يزرم ،

داوم هب  طوبرم  هدـش  رکذ  الاب  رد  تحارـص  اـب  هک  يراوج  مه  نسح  یللملا و  نیب  يزرم  هماـن  ناـمیپ  هدام 4  هک  تسا  رکذ  ناـیاش 
: دشاب یم  لیذ  حرش  هب  هک  هدوب  ریازجلا )  ) روکذم داد  رارق  فارگاراپ 4 
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همیمـض نامیپ و  نیا  ياه 3،2،1  هدام  هب  اـهنآ  ياـه  همیمـض  لـکتورپ و  هس  داوم  هک  دـندرک  حیرـصت  داد  رارق  هبتر  یلاـع  نیفرط 
هجو چیه  هب  يا و  هنیمز  چـیه  رد  دـناوت  یمن  دـشاب و  یم  یمئاد  ییاهن و  هک  تسا  یلماک  ياه  شخب  لماش  هدوب و  طبترم  طوبرم ،

هب لصف  لح و  نیا  هدنهد  لیکشت  ءزج  ره  ضقن  نیاربانب  .تسا  یناهج  تاشقانم  لصف  لح و  کفنیال  رصانع  لماش  ددرگ و  ضقن 
.تسا ریازجلا  همان  قفاوت  حور  اب  ریاغم  راکشآ  روط 

تیزم ياراد  ناریا  يزرم  ناـمیپ  ریازجلا و  هماـن  قفاوت  هیلوا ، هلحرم  رد  هکنیا  دـشاب  یم  هجوت  دروم  هراـب  نیا  رد  هک  هتکن  نیتـسخن 
هک شتادـهعت  زا  ندرک  یلاـخ  هناـش  اـب  رگید  يوس  زا  اـما  درب  یم  هرهب  برعلا  طـش  رد  یبآ  زرم  دودـح  نییعت  لـکتورپ  زا  هدوب و 

تامادقا يارجا  رد  دایز  ریخأت  اب  دومن و  تقولا  عفد  دوب  دهعتم  ینیمز  ياهزرم  يراذگ  تمالع  دـنور  دروم  رد  لکتورپ  نیا  تحت 
قارع تلود  مهم  نیا  رد  .تسا  هدرک  ظفح  شیوخ  لرتنک  تحت  ار  اهنآ  هدومن و  یطخت  قارع  ياـه  نیمزرـس  ندـنادرگزاب  تهج 

.دراذگب مارتحا  همان  قفاوت  نیا  تحت  شتادـهعت  هب  ات  دراد  زاین  نامز  هب  ناریا  دـیدج  میژر  هک  داد  رارق  هجوت  دروم  ار  تقیقح  نیا 
همادا زونه  تروص  نیمه  هب  درک و  زاغآ  ار  دوخ  تادـهعت  نیا  ضقن  دـش و  رتدـنمتردق  میژر  نیا  هک  تشذـگن  يرید  لاـح  ره  هب 
مکاح تاماقم  اما  هدش ، هیهت  اهروشک  رگید  یلخاد  روما  رد  تلاخد  مدع  لصا  ساسا  رب  ریازجلا  دادرارق  هک  ییاجنآ  زا  .دـهد  یم 

هک تسایـس  نیا  زا  یلماک  شرازگ  زین  البق  .دـنا  هدرک  لاـبند  ار  قارع  يروهمج  یلخاد  روما  رد  موادـم  هلخادـم  تسایـس  ناریا  رب 
ياروش یمومع و  عمجم  یمـسر  دنـس  نئوژ 1980 و  خروم 25  هماـن  یط  هک  ما  هداد  هئارا  دـشاب  یم  ریازجلا  هماـن  قفاوت  اـب  ریاـغم 

(. A / 35 / 305 - S/14020  ) دش رشتنم  تینما 

یم هدـش و  دـهعتم  قارع  اب  شکرتشم  ياهزرم  شریذـپ  تینما و  هداعا  تهج  ریازجلا  دادرارق  رد  ناریا  هک  یلاح  رد  رگید  يوس  زا 
، دـیدج میژر  يوس  زا  اما  تفرگ ، یم  راک  هب  يذوفن  برخم  تامادـقا  هیلک  هب  ندیـشخب  نایاپ  روظنم  هب  ار  يدـیدش  لرتنک  تسیاب 

نایشروش ناربهر  هب  دمآرب و  شیوخ  رادتقا  نداد  ناشن  ددص  رد  میژر  نیا  دش و  ضقن  یهاتوک  تدم  زا  سپ  اهنت  یلصا  دافم  نیا 
هب احیرص  دندرک  یم  هدافتسا  ناریا  كاخ  زا  هک  اهنآ  نایماح  سوساج و  ینازراب  نارـسپ  ینعی  .داد  یگدنهانپ  داهنـشیپ  قارع  هیلع 

یلم یگتسبمه  یلخاد و  تینما  رد  تلاخد  دیدهت و  تهج  یهاگیاپ  ناونع  هب  ناریا  هدش و  تیامح  ناریا  رب  مکاح  تاماقم  هلیـسو 
.تفرگ رارق  نیضراعم  طسوت  قارع 

يذوفن و تامادـقا  اب  هدرکن و  مادـقا  روشک  ود  نایم  يراوج  مه  نسح  طـباور  هب  هشدـخ  فقوت  تهج  شدوخ  زگره  ناریا  تلود 
همان قفاوت  حور  اب  ریاغم  هک  يزرم  قطانم  رد  هژیو  هب  لواپچ  تراغ و  هب  نینچمه  .تسا  هتخادرپ  قافن  رذـب  ندیـشاپ  هب  يراـکبارخ 

مادقا دشاب ، یم  ریازجلا 
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رد هک  يروط  هب  قارع ، ياهزرم  هب  ررکم  زواـجت  اـب  ار  روکذـم  داد  رارق  زا  يرگید  هداـم  ناریا  تلود  رگید ، يوس  زا  .تسا  هدومن 
زین تسا و  هدومن  بانتجا  قارع ، ررکم  ياه  تساوخرد  مغر  یلع  قارع  هب  یضارا  نیا  ندنادرگزاب  زا  هدرک و  ضقن  دش ، رکذ  الاب 

.تسا هتخاس  حرطم  قارع  روشک  تیمامت  دروم  رد  عقاو  رد  قارع و  تختیاپ  دروم  رد  یتح  ار  يدیدج  ياعدا 

دوخ و تیمکاـح  زا  عاـفد  تهج  شا  ینوناـق  قح  زا  دـنیب  یم  مزلم  ار  دوـخ  نوـنکا  قارع  تلود  هک  تسین  بجعت  ياـج  نیارباـنب ،
.دیامن مادقا  روز  زا  هدافتسا  اب  شا  یضارا  ندنادرگزاب  یضرا و  تیمامت 

دودـسم ار  شتادـهعت  زا  ثعبنم  لئاسم  لصف  لح و  تهج  هدـش  هتخانـش  ینوناق  ياه  هار  هیلک  ناریا  تلود  هک  دـینک  یم  هظحـالم 
حیرص ای  یحیولت  روط  هب  زگره  هدرک و  حیرصت  دوخ  لوئسم  تاماقم  تامادقا  اه و  هیمالعا  رد  ناریا  تلود  هوالع  هب  تسا ، هدومن 

فارگاراـپ راکـشآ  ضقن  دراوم  نیا  هیلک  هک  دـهد  رارق  ریازجلا  دادرارق  دـنب  دـیق و  رد  ار  شدوـخ  نیا  زا  شیب  هک  هتـشادن  دـیدرت 
.دشاب یم  روشک  ود  نایم  لاس 1975  داد  رارق  يراوج  مه  نسح  یللملا و  نیب  يزرم  نامیپ  مراهچ 

رب مکاـح  ینوناـق  داوـم  زا  .تسا  هدرک  یفن  ار  روکذـم  ناـمیپ  هماـن و  تقفاوـم  تحت  شیوـخ  یللملا  نـیب  تادـهعت  ناریا  نیارباـنب 
یم یچیپرس  دش ، یم  هدنادرگزاب  سرام 1975  زا  لبق  قارع  تلود  هب  تسیاـب  یم  هک  برعلا  طـش  هژیو  هب  قارع  ناریا و  ياـهزرم 
دیاب هدوب  قارع  تیمکاح  لماک و  لرتنک  تحت  یقارع و  هناخدور  کی  خیرات  یط  رد  هشیمه  هک  روط  نامه  هناخدور  نیا  دـیامن و 

.دریگ رارق  قارع  لرتنک  تحت  اددجم 

یم دـنب  ياپ  شتادـهعت  هیلک  هب  هدوب و  هناقداص  ناهج  ياهروشک  هیلک  اب  شطباور  هک  دـیامن  یم  مالعا  قارع  تلود  هنیمز  نیا  رد 
دریذپب و ار  دوخ  رادتقا  ماقم و  هب  هشدخ  تیمکاح و  ضقن  ای  دیدهت و  هنوگ  چیه  دـناوت  یمن  هک  تسا  هدرک  تباث  نینچمه  .دـشاب 

.دهدب ار  اه  ینابرق  نیرتشیب  شا  ینوناق  قوقح  ظفح  رطاخ  هب  هک  تسا  نیا  رب  شا  هدارا 

طباور ظـفح  رد  هک  دـیامن  دـیکأت  هدرک ، لـمع  زین  هتـشذگ  رد  هک  روـط  ناـمه  تصرف ، نیا  رد  دـهاوخ  یم  قارع  تلود  نینچمه 
قارع هوالع ، هب  .درادن  ناریا  ياه  نیمزرـس  هب  یتشاد  مشچ  چیه  هدوب و  مدـق  شیپ  ناریا  هژیو  هب  هیاسمه  ياهروشک  هیلک  اب  هنـسح 
قوقح تیمکاح و  زا  عافد  هدودـحم  زا  شیب  روشک  نیا  اب  ار  شا  هشقانم  هزوح  ای  دـیامن و  زاغآ  ناریا  هیلع  ار  یگنج  درادـن  دـصق 

.دهد شرتسگ  شا  ینوناق 

قارع مارتحا  هب  هجوت  اب  قطنم  لقع و  تریـصب  اب  دریذپب و  ار  دـیدج  تیعـضو  ناریا  تلود  هک  تسا  راودـیما  هناقداص  قارع  تلود 
.دیامن لمع  برعلا  طش  یبآ  طوطخ  زین  دوخ و  یضرا  تیمامت  رد  شا  ینوناق  قح  رد 

هجراخ روما  ریزو  يدامح -  نودعس  رتکد 
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هرامش 009 دنس 

S  / 14192 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رهم 1359)  2  ) ربماتپس 1980  24 - 

تینما ياروش  سیئر  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدنیامن  تئیه  رادراک  ربماتپس 1980  خروم 24  همان 

بانج هب  باطخ  قارع  يروهمج  هجراخ  روما  ریزو  يدامح  نودعس  رتکد  ياقآ  همان  تسویپ  هب  امارتحا  معوبتم  تلود  عالطا  هب  انب 
.میامن یم  لاسرا  ار  یلاع 

رادراک یفاب -  بیس 

تسویپ

تینما ياروش  سیئر  هب  باطخ  قارع  هجراخ  روما  ریزو  ربماتپس 1980  خروم 24  همان 

: میامن بلج  لیذ  دراوم  هب  اروش  ماقم  یلاع  ياضعا  امش و  هجوت  ملیام  یلاع ، بانج  ربماتپس 1980  خروم 23  هینایب  وریپ 

زا سپ  خـسف ، تهج  ار  ریازجلا  سرام 1975  همان 6  قفاوت  تفرگ  میمـصت  ربماتپس 1980  خروم 17  رد  قارع  يروـهمج  تلود  - 1
.دهد رارق  یسررب  دروم  هدرک ، خسف  ار  نآ  المع  ناریا  هکنیا 

دروم عماج  لصف  لح و  يازجتیال  رـصنع  کـی  ناونع  هب  روکذـم  دادرارق  تاـبیترت  هک  هدـش  حرطم  حوضو  هب  نآ  فارگاراپ 4  رد 
عـضوم هک  یتروص  هب  دش ، دهاوخ  بوسحم  داد  رارق  حور  اب  تریاغم  هک  دوش  ضقن  دـیابن  نآ  رـصانع  زا  کی  چـیه  هدوب و  هجوت 
ربماتپس خروم 21  همان  هب  ار  اروش  ماقم  یلاع  ياضعا  یلاع و  بانج  هجوت  ملیام  دـشاب ، یم  نآ  زا  تیاـمح  رد  ینـشور  هاوگ  قارع 

.دش رشتنم  تینما  ياروش  یمومع و  عمجم   S دنس 14191 /  یط  همان  نیا  .میامن  بلج  نم  هب  باطخ  لک  ریبد   1980

هب دـیماجنا  لوط  هب  لاس  هس  زا  شیب  هک  هرود  کی  یط  رد  هنایوج  حلـص  ياـهرازبا  هیلک  زا  هدافتـسا  اـب  قارع  يروهمج  تلود  - 2
نیاربانب .دوب  لصاح  یب  ام  رمتـسم  ياه  شالت  اما  دیامن ، لمع  روکذـم  داد  رارق  دروم  رد  شتادـهعت  هب  هک  درک  تجح  مامتا  ناریا 

قوقح قبط  دش -  یم  یفن  هنافصنم  ریغ  روط  هب  هک  ناریا -  زا  ار  دوخ  قوقح  هکنآ  زج  دنامن  یقاب  يرگید  هار  معوبتم  تلود  يارب 
نیا درادـن و  ناریا  هیلع  یبلط  هعـسوت  یـضرا  حرط  چـیه  معوبتم  تلود  هک  منک  یم  دـیکأت  هراب  نیا  رد  .دریگ  سپ  زاـب  یللملا  نیب 

.تسا حضاو  رپ  معوبتم  روشک  هبتر  یلاع  تاماقم  تاراهظا  رد  تسایس 
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ار هعزانم  ناریا  هنافـسأتم  اما  .تسین  ناریا  هعزانم  دیدشت  هب  دنم  هقالع  هک  هدومن  زاربا  ار  شعـضوم  انلع  قارع  يروهمج  تلود  - 3
کی زج  معوـبتم  تلود  يارب  اـتیاهن  هک  درک  دـیدشت  یللملا  نیب  هعماـج  هقطنم و  قارع ، عفاـنم  هیلع  شا  هنادرمناوجاـن  تامادـقا  اـب 

.دشاب ممصم  شیوخ  زا  عافد  رد  هکنیا  نآ  تشاذگن و  یقاب  باختنا 

.درک میهاوخن  ناهنپ  ار  يزیچ  چیه  دزاس و  حرطم  اروش  رد  ار  شیاهرظن  هک  دیامن  یم  یگدامآ  مالعا  قارع  - 4

قارع يروهمج  تلود  هجراخ  روما  ریزو  يدامح -  نودعس  رتکد 

هرامش 010 دنس 

S  / 14193 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رهم 1359) ربماتپس 1980(3   25 - 

قارع ناریا و  يروهمج  ياسؤر  هب  باطخ  لک  ریبد  ربماتپس 1980  خروم 24  همان 

یم لاسرا  قارع  ناریا و  روهمج  ياـسؤر  يارب  ار  تسویپ  تساوخرد  ربماتپـس ، خـیرات 23  رد  تینما  ياروش  ياـه  تروشم  یپ  رد 
.منک یم  بلج  تینما  ياروش  ياضعا  تساوخرد  نتم  هب  ار  امش  هجوت  میامن و 

تسویپ

قارع ناریا و  يروهمج  ياسؤر  هب  باطخ  لک ، ریبد  ربماتپس 1980  خروم 23  همان 

لح تهج  هدروآ و  لـمع  هـب  ار  يراد  نتـشیوخ  رثکادـح  هـک  ما  هداد  رارق  باـطخ  دروـم  ربماتپس 1980  رد 22  ار  قارع  و  ناریا 
قارع ناریا و  ياه  تلود  زا  تینما  ياروش  ياضعا  فرط  زا  زین  تینما  ياروش  سیئر  رضاح  لاح  رد  .دنیامن  هرکاذم  ناشتالکـشم 

هک یتامادـقا  زین  یماظن و  ياه  تایلمع  هیلک  زا  هتـشادرب و  هشقانم  لـصف  لـح و  تهج  ار  نیتسخن  ماـگ  هک  تسا  هدرک  تساوخرد 
لح و هنایوج  حلـص  ياه  هار  زا  ار  دوخ  هشقاـنم  هدومن و  باـنتجا  دوش ، رجنم  یلعف  كاـنرطخ  تیعـضو  ندـش  میخو  هب  دـناوت  یم 

تاراسخ رب  هوالع  .میامن  یم  زاربا  قارع  ناریا و  نایم  يریگرد  همادا  زا  ار  دوخ  دـیدش  ینارگن  اصخـش  همان  نیا  رد  .دـنیامن  لـصف 
ياهدـمایپ زین  یللملا و  نیب  تـینما  حلـص و  رب  هشقاـنم  نـیا  یلاـمتحا  ریثأـت  نارگن  اـقیمع  یللملا  نـیب  هعماـج  روـشک ، ود  هـب  هدراو 

يداصتقا
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رد نیفرط  عضاوم  اـهاعدا و  قوـقح ، دروـم  رد  يرواد  شیپ  نودـب  .دـشاب  یم  ناـهج  طاـقن  ریاـس  هقطنم و  رد  نآ  ریذـپان  باـنتجا 
هب عیرس  ندیشخب  نایاپ  تهج  امش  زا  هک  ییاه  تساوخرد  هب  رگید  راب  کی  میامن  یم  تساوخرد  امش  زا  هنامیمص  یلعف ، تیعضو 

لـصف لح و  تهج  نیفرط  هب  کـمک  روظنم  هب  فلتخم  هلیمج  یعاـسم  زا  ناـتدوخ  هدومن و  هجوت  .دوش  یم  بیرخت  يزیر و  نوخ 
نیا مدرک و  داهنشیپ  ار  ما  هلیمج  یعاسم  اصخش  دیعلطم  هک  روط  نامه  .دییامن  يرادرب  هرهب  هنایوج  حلص  ياهرازبا  اب  ناشتافالتخا 

.ما هداد  ماجنا  للم  نامزاس  روشنم  تحت  شیوخ  ياه  تیلوئسم  زین  یلعف و  تیعضو  ياهرطخ  تالکشم و  زا  لماک  یهاگآ  اب  ار 

.مشاب یم  یتایح  مهم و  عوضوم  نیا  رد  امش  تبثم  عیرس و  خساپ  راظتنا  رد 

للم نامزاس  لک  ریبد  میاهدلاو -  تروک 

هرامش 011 دنس 

S تینما 14159 /  ياروش  دنس  هرامش  - 

رهم 1359) ربماتپس 1980(3   25 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  سنوت  یمئاد  یگدنیامن  ربماتپس 1980  خروم 25  همان 

.میامن یم  لاسرا  ار  قارع  ناریا و  هشقانم  هرابرد  ربماتپس 1980  خروم 23  سنوت  تلود  هینایب  نتم  تسویپ  هب  امارتحا 

سنوت یمئاد  یگدنیامن  میلس -  بیط 

تسویپ

سنوت تلود  هینایب 

: درک تئارق  قارع  ناریا و  يریگرد  هرابرد  ربماتپس 1980  خروم 23  ار  لیذ  هینایب  سنوت  تلود  يوگ  نخس 

هدـش رجنم  كانرطخ  هبناـج  همه  راکـشآ و  گـنج  کـی  هب  هک  قارع  ناریا و  ناـیم  گـنج  زا  ار  دوخ  قیمع  ینارگن  سنوت  تلود 
دهاوخ یم  هیاسمه  روشک  ود  زا  هدومن و  مالعا  ار  دوخ  قیمع  فسأت  ناملـسم  روشک  کی  ناونع  هب  سنوت  .دـیامن  یم  رازبا  تسا ،

یمامت هک 
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دهاوخ روآ  نایز  رایـسب  ناملـسم  للم  یمامت  يارب  تروص  نیا  ریغ  رد  .دنیامن  لصف  لح و  يراکمه  مهافت و  اب  ار  فالتخا  دراوم 
.دوب

زا نینچمه  .دبای  يرست  تسا  نکمم  هکنیا  لیلد  هب  دنزاس ، فقوتم  ار  دربن  اروف  هک  دنک  یم  تساوخرد  روشک  ود  زا  سنوت  تلود 
لوصا یمالـسا و  یگتـسبمه  بلاق  رد  هنایوج  حلـص  ياهرازبا  هب  دوخ  نایم  تاشقانم  هیلک  لـصف  لـح و  تهج  دـهاوخ  یم  نیفرط 

.دنوش لسوتم  للم  نامزاس  روشنم 

هرامش 012 دنس 

S  / 14196 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رهم 1359)  3  ) ربماتپس 1980  25 - 

تینما ياروش  سیئر  هب  باطخ  لک  ریبد  ربماتپس 1980  خروم 23  همان 

نیب تینما  حلـص و  يارب  یکانرطخ  هوقلاـب  دـیدهت  بناـجنیا  رظن  هب  .مشاـب  یم  قارع  ناریا و  ناـیم  يریگرد  دـیدشت  نارگن  اـقیمع 
.دوش یم  بوسحم  یللملا 

ات هدوـمن  هدافتـسا  نکمم  شـالت  ره  زا  دـنهد و  همتاـخ  دربـن  هب  هک  مدرک  تساوـخرد  نیفرط  زا  زورید  دـیناد  یم  هـک  روـط  ناـمه 
.دنیامن لصف  لح و  هرکاذم  قیرط  زا  ار  ناشتافالتخا 

نایب دشاب  یم  سرتسد  رد  هک  ار  دوخ  هلیمج  یعاسم  اهنآ  هب  متفرگ و  سامت  للم  نامزاس  رقم  رد  روشک  ود  ناگدـنیامن  اب  نینچمه 
ریذپان بانتجا  روط  هب  هک  ییاهرطخ  هب  هجوت  اب  ناشتافالتخا  لصف  لح و  تهج  دـناوت  یم  نیا  دـننک  كرد  دـیاب  نیفرط  هک  مدرک 

ماگ ناونع  هب  هک  تسا  مزال  اروف  منک  یم  ساسحا  .دشاب  زاس  هراچ  اشگهار و  دـش ، دـهاوخ  یـشان  هشقانم  نیا  هدـنیازف  دـیدشت  زا 
ار یتروشم  تاسلج  نینچ  بیترت  امـش  رگا  هک  دوب  مهاوخ  رکـشتم  .دـنهد  لیکـشت  یتروشم  هسلج  تینما  ياروش  ياضعا  تسخن ،

.دیهدب نکمم  نامز  لقادح  رد 

للم نامزاس  لک  ریبد  میاهدلاو -  تروک 
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هرامش 013 دنس 

S  / 14197 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رهم 1359) ربماتپس 1980(3   25 - 

تینما ياروش  سیئر  هب  باطخ  لک  ریبد  ربماتپس 1980  خروم 25  همان 

تینما ياروش  یتروشم  هسلج  تساوـخرد  امـش  زا  نآ  رد  هک  ( S دنس 14196 /   ) ربماتپس 1980 خروم 23  همان  هب  فطع  اـمارتحا 
نیا هـب  هلـصافالب  تـینما  ياروـش  ياـضعا  امـش و  هـک  مدرک  یم  كرد  اـقیمع  مدوـمن ، ار  قارع  ناریا و  ینارحب  تیعــضو  هراـبرد 

.دوش رشتنم  اروش  ياضعا  يوس  زا  يا  هینایب  هک  مراد  زین  ار  تساوخرد  نیا  اذل  دیهد ، یم  تبثم  خساپ  تساوخرد 

ناریا و يروهمج  ياـسؤر  زا  يرگید  ياـه  تساوخرد  ربماتپـس  خـیرات 24  رد  ( S دنس 14190 /   ) ربماتپـس رد 23  امـش  هینایب  وریپ 
تلود هژیو  هدنیامن  اب  ار  تیعضو  نیا  مداد و  همادا  اهنآ  اب  میقتـسم  طابترا  تهج  دوخ  موادم  ياه  شالت  هب  نینچمه  .مدومن  قارع 

.مدرک وگ  تفگ و  زین  ناریا  رادراک  اب  نینچمه  .مداد  رارق  ثحب  دروم  دش -  دراو  كرویوین  هب  ربماتپس  رخاوا 24  رد  هک  قارع - 

تاراسخ یناج ، زیگنا  فسأت  تاـفلت  زا  ریغ  هب  .دراد  همادا  اـیرد  نیمز و  رد  هدـش و  دـیدشت  دربن  اـه ، شـالت  نیا  مغر  هب  هنافـسأتم 
نودب یلعف  تیعضو  مدرک ، نایب  دوخ  ربماتپـس  خروم 22  تساوخرد  رد  هک  روط  نامه  .تسا  هتـشاذگ  ياج  رب  زین  يرایـسب  يداـم 

.دشاب یم  یللملا  نیب  تینما  حلص و  يارب  يدیدهت  کش 

تینما ياروش  هک  میامن  داهنشیپ  للم ، نامزاس  لک  ریبد  ناونع  هب  دوخ  تیلوئـسم  نداد  ماجنا  رد  هک  مناد  یم  مزال  دوخ  رب  نیاربانب 
.دهد رارق  یسررب  دروم  رارطضا  تیاهن  اب  ار  مهم  نیا 

میاهدلاو تروک 

هرامش 014 دنس 

S  / 14198 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رهم 1359)  4  ) ربماتپس 1980  26 - 

تینما ياروش  سیئر  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  ژورن  کیزکم و  یمئاد  یگدنیامن  ربماتپس 1980  خروم 26  همان 
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تهج ار  تینما  ياروـش  يرارطـضا  هسلج  میاـمن  یم  تساوـخرد  یلاـع  باـنج  زا  ژورن  کـیزکم و  ياـه  تلود  فرط  زا  اـمارتحا 
.دیهد لیکشت  قارع  ناریا و  نایم  دشر  هب  ور  هشقانم  یسررب 

للم نامزاس  رد  کیزکم  یمئاد  یگدنیامن  ودیل -  زونوم  ویریفروپ 

للم نامزاس  رد  ژورن  یمئاد  یگدنیامن  دراگلآ -  هلوا 

هرامش 015 دنس 

S  / 14199 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رهم 1359)  4  ) ربماتپس 1980  26 - 

تینما ياروش  سیئر  هب  باطخ  لک  ریبد  ربماتپس 1980  خروم 26  همان 

سیئر يوس  زا  مدوب ، هدومن  لاسرا  قارع  ناریا و  يروهمج  ياـسؤر  يارب  هک  ( S دنس 14193 /   ) دوخ ربماتپس  خروم 24  همان  وریپ 
مایپ نتم  نینچمه  .میامن  یم  لاسرا  امش  يارب  ار  نآ  زا  يا  هخـسن  هک  مدومن  تفایرد  یخـساپ  نیـسح  مادص  ياقآ  قارع  يروهمج 

.میامن یم  لاسرا  تسویپ  هب  ار  يو  هب  باطخ  دوخ  رگید 

میاهدلاو تروک 

لک ریبد  هب  باطخ  قارع  يروهمج  سیئر  ربماتپس 1980  خروم 26  همان 

بانج نآ  رد  هک  ربماتپس 1980 ، خروم 25  تساوخرد  نینچمه  ربماتپس 1980 و  خروم 22  رد  ام  زا  یلاع  باـنج  تساوخرد  وریپ 
هدامآ میداد و  ماجنا  ار  دراوم  هیلک  هک  مناسر  یم  عالطا  هب  میروآ ، لمع  هب  ار  يراد  نتـشیوخ  رثکادح  دـیدوب  هتـساوخ  ام  زا  یلاع 

زا یشان  هک  یلاع -  بانج  تاراکتبا  زا  ار  ساپس  تیاهن  هک  یلاح  رد  .میشاب  یم  دوجوم  هلئسم  لصف  لح و  تهج  ناریا  اب  هرکاذم 
حلص و لابند  هب  ادیدش  قارع  هک  میامن  دیکأت  ملیام  اما  میامن ، یم  زاربا  دشاب -  یم  ناتیاه  تیلوئسم  زین  امش و  یـصخش  تاداقتعا 

البق .دوش  عقاو  رطخ  ضرعم  رد  دیابن  اهروشک  یتفن  يداصتقا و  عبانم  دوش و  عقاو  دیدهت  دروم  یتسیابن  هک  تسا  یللملا  نیب  تینما 
ربماتپس 1980، خـیرات 22  رد  نامروشک  هجراخ  ریزو  طسوت  هک  امـش -  هب  باطخ  يا  همان  رد  ار  قارع  يروهمج  تلود  عضوم  زین 

.ما هدرک  نایب  دوب -  هدش  لاسرا 

، دشاب هتشاد  یفنم  ریثأت  ناهج  داصتقا  تینما و  حلص ، يارب  هک  یتامادقا  رد  قارع  هک  موش  رکذتم  میامن و  هدافتسا  تصرف  زا  ملیام 
زا رثأتم  میا  هداد  ماجنا  نونکات  هچنآ  دیامن و  یم  تلاخد 
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، میا هدرک  لـمع  دوخ  قوقح  هب  یباـی  تسد  تهج  یقطنم  روـط  هب  هکنیا  مغر  یلع  دـشاب و  یم  نآ  هداـعا  دوـخ و  ینوناـق  قوـقح 
هب تسا  هدرک  مادقا  تیعضو  دیدشت  تهج  رد  ناهج ، لک  زین  هقطنم و  ام و  یتایح  عفانم  هیلع  هنادرمناوجان  تالمح  اب  ناریا  تلود 
منک دـیکأت  ملیام  لاح ، ره  هب  .مییامن  عافد  دوخ  زا  شیوخ  عفانم  ظفح  يارب  میروبجم  هتـشاذگن و  یقاـب  اـم  يارب  یهار  هک  يروط 

ناریا ایآ  .تسا  ناریا  يوس  زا  قارع  یلم  ياه  بآ  رب  تیمکاـح  یـضرا و  قوقح  خـسف  لـباق  ریغ  ییاسانـش  اـهنت  قارع  فدـه  هک 
دهاوخ لاحـشوخ  ار  اـم  یلاـع  باـنج  يوس  زا  مهم  نیا  رد  یتـبثم  خـساپ  تفاـیرد  عون  ره  دـهد ؟ تبثم  خـساپ  نآ  هب  تسا  هداـمآ 

زا معا  یتلاح  ره  رد  ار  عوضوم  نیا  مزال  تامادقا  ذاختا  اب  هک  درک  میهاوخ  شالت  مییامن و  یم  دـیجمت  یتکرح  نینچ  رد  تخاس ،
.میهد رارق  هظحالم  دروم  هبناج ، ود  ای  يا  هقطنم  یللملا ، نیب 

یتساوخرد نینچ  یلاع  بانج  طسوت  ایآ  دریذـپب و  ار  سب  شتآ  تسا  هدامآ  ناریا  ایآ  هک  دـنک  یم  لاؤس  اـجنیا  رد  قارع  نینچمه 
ام عضوم  رد  تاعالطا  نیا  تسا  یهیدب  دزرو ؟ یم  رارـصا  يرییغت  چیه  نودب  شیاهرظن  رب  ناریا  هکنیا  ای  تسا  هدش  روشک  نیا  زا 

.تسا تیمها  زئاح 

قارع يروهمج  سیئر  نیسح -  مادص 

تسویپ 1

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدنیامن  ربماتپس 1980  خروم 26  همان 

.میامن یم  لاسرا  ار  یلاع  بانج  هب  باطخ  قارع  يروهمج  سیئر  نیسح  مادص  ياقآ  همان  تسویپ  هب  امارتحا 

قارع يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  یلعلا -  رمع  حلاص 

تسویپ 2

قارع يروهمج  سیئر  هب  باطخ  لک  ریبد  ربماتپس 1980  مایپ 26 

ياروش ياضعا  .میامن  یم  رکشت  ( S دنس 14193 /   ) ربماتپس ياه 22 و 24  مایپ  هب  عیرـس  خـساپ  رطاخ  هب  یلاع  بانج  زا  اجنیا  رد 
ناریا يارب  تارابع  نامه  اب  اقیقد  سب  شتآ  دروم  رد  امـش  تساوخرد  هب  هجوت  اب  .ما  هتخاـس  علطم  امـش  ماـیپ  ياوتحم  زا  ار  تینما 

.دیدوب هتساوخ  یلاع  بانج  هک  روط  نامه  دش ؛ لاسرا 

تیمها زئاح  رایـسب  زین  سب  شتآ  تهج  تساوخرد  هب  امـش  خـساپ  اـتعیبط  .متـسه  تساوخرد  نیا  هب  ناریا  تلود  خـساپ  رظتنم  نم 
.میامن تفایرد  تقو  عرسا  رد  ار  خساپ  ود  ره  هک  مراودیما  نیاربانب  .تسا 

للم نامزاس  لک  ریبد  میاهدلاو -  تروک 
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هرامش 016 دنس 

S/Res/479 ( 1980 : ) تینما ياروش  دنس  هرامش  - 

رهم 1359) ربماتپس 1980(6   28 - 

(1980  ) همانعطق 479

ربماتپس 1980 خروم 28  دوخ  سالجا 2248  رد  تینما  ياروش  هبوصم 

تینما ياروش 

تلود همه  دحتم  للم  نامزاس  روشنم  ساسا  رب  هکنیا  هب  هجوت  اب  قارع " ناریا و  نایم  تیعضو   ‘ ناونع تحت  عضوم  یسررب  زاغآ  اب 
یللملا و نیب  تینما  حلـص و  هک  يوحن  هب  دنا ، هدش  دـهعتم  زیمآ  تملاسم  ياه  هار  زا  دوخ  یللملا  نیب  تافالتخا  لح  هب  وضع  ياه 

؛ دتفین رطخ  هب  تلادع 

هیلع روز  دربراـک  اـی  دـیدهت  زا  دوخ  یللملا  نیب  یـسایس  طـباور  رد  دـندهعتم  وـضع  ياـه  تلود  همه  هکنیا  هب  تیاـنع  اـب  نینچمه 
؛ دننک يراددوخ  رگید  روشک  یسایس  لالقتسا  ای  یضرا  تیمامت 

؛ دراد هدهع  هب  ار  یللملا  نیب  تینما  حلص و  ظفح  هیلوا  تیلوئسم  تینما  ياروش  هک  روشنم  دافم 24  نتخاس  ناشن  رطاخ  اب 

: قارع ناریا و  نایم  شرتسگ  هب  ور  تیعضو  هرابرد  قیمع  ینارگن  راهظا  اب 

زیمآ و تملاسم  ياه  هار  زا  ار  دوخ  هشقانم  دـننک و  يراددوخ  تیروف  هب  روز  دربراک  هنوگ  ره  زا  دـهاوخ  یم  قارع  ناریا و  زا  - 1
.دنیامن لح  یللملا  نیب  قوقح  تلادع و  لوصا  قبط 

ياه هار  رگید  ای  يا  هقطنم  ياهداهن  هب  لسوت  ای  شزاس  يرگ ، یجنایم  دروم  رد  بسانم  داهنشیپ  ره  دهاوخ  یم  هنارصم  اهنآ  زا  - 2
.دریذپب دنک ، لیهست  للم  نامزاس  روشنم  ساسا  رب  ار  ناشتادهعت  يارجا  هک  دوخ  باختنا  هب  انب  ار  زیمآ  تملاسم 

شیازفا و هب  تسا  نکمم  هک  یمادقا  ره  زا  دـنراد و  لوذـبم  ار  يراد  نتـشیوخ  رثکادـح  دـهاوخ  یم  رگید  ياهروشک  هیلک  زا  - 3
؛ دننک يراددوخ  دوش ، رجنم  هشقانم  رتشیب  شرتسگ 

.دنک یم  ینابیتشپ  تیعضو  نیا  لح  يارب  هلیمج  یعاسم  دروم  رد  يو  داهنشیپ  لک و  ریبد  ياه  ششوک  زا  - 4

.دهد شرازگ  ار  تیعضو  تینما  ياروش  هب  تعاس  فرظ 48  هک  دنک  یم  تساوخرد  لک  ریبد  زا  - 5
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هرامش 017 دنس 

S  / 14203 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رهم 1359)  7  ) ربماتپس 1980  29 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدنیامن  ربماتپس 1980  خروم 29  همان 

.میامن یم  لاسرا  یلاع  بانج  هب  باطخ  ار  قارع  يروهمج  سیئر  نیسح  مادص  مایپ  نتم  تسویپ  هب  امارتحا 

قارع يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  یلعلا -  رمع  حلاص 

تسویپ

لک ریبد  هب  باطخ  قارع  يروهمج  سیئر  ربماتپس 1980  خروم 29  همان 

، دیا هدرک  حرطم  امش  هک  ار  یبلاطم  میامن و  هدافتسا  تصرف  زا  ملیام  مدومن ، تفایرد  ربماتپس 1980  خروم 28  ار  یلاع  بانج  همان 
قارع نویزیولت  ویدار و  هکبـش  زا  هک  یمـسر  هینایب  یط  زین  ربماتپس 1980 و  سالجا 28  زا  شیپ  يدـنچ  ام  .میامن  قیدـصت  زین  نم 

زین رگید  فرط  هک  یتروص  رد  دزاس  فقوتمار  ناریا  دوخ و  نایم  تامـصاخم  اروف  تسا  هدامآ  قارع  هک  میدرک  مالعا  دـش  شخپ 
ای یللملا و  نیب  عمجم  کـی  قـیرط  زا  هکنیا  اـی  یثلاـث و  فرط  قـیرط  زا  اـی  میقتـسم  روـط  هب  تارکاذـم  هب  دـهدب و  یهباـشم  دـهعت 

لـسوتم دشاب  ام  تیمکاح  قوقح و  نمـضتم  هک  هنادنمتفارـش  هنالداع و  لصف  لح و  هب  دشاب ، ام  قوثو  دامتعا و  دروم  هک  ینامزاس 
.میوش

ربماتپس 1980 رد 28  سـالجا 2248  رد  تینما  ياروش  هک  همانعطق 479(1980 ) حور  اب  اقیقد  ام  رظن  زا  یلاع  باـنج  میمـصت  نیا 
دوخ یگدامآ  میتفریذـپ و  ار  تینما  ياروش  روکذـم  همانعطق  یعیبط  روط  هب  تیاهن و  رد  .تسا  گنهامه  دـناسر  بیوصت  هب  ار  نآ 

تینما ياروش  هک  میراودـیما  .میدومن  مـالعا  دـیامن ، لـمع  تروص  نیمه  هب  زین  یناریا  فرط  هک  یتروـص  رد  نآ  يارجا  تهج  ار 
.دروآ لمع  هب  روکذم  همانعطق  يارجا  هب  یناریا  فرط  ندومن  راداو  تهج  ار  مزال  تامادقا 

هب تینما  ياروش  زین  امـش و  صخـش  فرط  زا  هک  ییاه  شالت  زا  دیامن و  هدافتـسا  تصرف  زا  هک  تسا  لیام  قارع  يروهمج  تلود 
رکـشت و دریگ  یم  تروص  هنـالداع  حلـص  يارب  یناـسنا  تـالیامت  هب  اـنب  هک  يوـحن  ره  هب  اـم  هقطنم  تینما  تاـبث و  ظـفح  روـظنم 

.دیامن ینادردق 

قارع يروهمج  سیئر  نیسح -  مادص 
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هرامش 018 دنس 

S  / 14250 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رهم 1359) ربماتپس 1980(8   30 - 

" قارع ناریا و  نایم  تیعضو   " هرابرد لک  ریبد  شرازگ 

" قارع ناریا و  ناـیم  تیعـضو   " دروم رد  ار  هماـنعطق 479(1980 ) تینما  ياروش  ربماتپس 1980 ، خروم 28  سـالجا 2248  رد  - 1
همانعطق فارگاراپ 5  ساسا  رب  هک  متخاس  ناشن  رطاخ  قارع  ناریا و  يروهمج  ياسؤر  يارب  همانعطق  نتم  لاـسرا  رد  .درک  بیوصت 

رد هک  تینما  ياروش  تساوخرد  هب  اهنآ  ياه  خساپ  زا  ملیام  .مهد  هئارا  تینما  ياروش  هب  تعاس  فرظ 48  ار  یشرازگ  تسا  مزال 
.میامن رکشت  تفرگ  تروص  تقو  عرسا 

 - دش رشتنم  ( S  / 14203  ) دنـس یط  هک  ار  قارع  روهمج  سیئر  خـساپ  قارع  یمئاد  یگدـنیامن  ربماتپس 1980 ، خـیرات 29  رد  - 2
.دومن لاسرا  نم  يارب 

ربتکا 1980 زور 1  رخاوا  رد  ار  شعوـبتم  تلود  یمـسر  خـساپ  هـک  داد  عـالطا  ناریا  یمئاد  یگدـنیامن  تـئیه  رادراـک  زورما  - 3
.درک دهاوخ  تفایرد 

بکرم یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  زا  یگدنیامن  هب  تین  نسح  تئیه  هک  داد  عالطا  نم  هب  ناتـسکاپ  یمئاد  یگدنیامن  هوالع  هب  - 4
.دنیامن یم  رفس  دادغب  نارهت و  هب  یطش  بیبح  ياقآ  یمالسا ، سنارفنک  لک  ریبد  قحلا و  ءایض  ياقآ  ناتـسکاپ  يروهمج  سیئر  زا 

كرویوین دراو  ربماتپس  رد 30  قحلا  ءایض  ياقآ  ناتـسکاپ  يروهمج  سیئر  دنـشاب ، یم  علطم  تینما  ياروش  ياضعا  هک  روط  نامه 
.دش

رب .تسا  هتـشاذگ  ياج  رب  ار  یعیـسو  یلام  یناج و  تاراسخ  هک  تسا  هشقاـنم  همادا  زا  یکاـح  هقطنم  زا  هدیـسر  ياـه  شرازگ  - 5
.مبایب یلح  هار  همانعطق  يارجا  تهج  ات  هداد  همادا  ریگرد  نیفرط  اب  ار  دوخ  طابترا  همانعطق 479  ساسا 

هرامش 019 دنس 

S  / 14206 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رهم 1359)  9  ) ربتکا 1980  1 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  ناریا  یمئاد  یگدنیامن  تئیه  تقوم  رادراک  ربتکا 1980  خروم 1  همان 
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بانج ربماتپس 1980  خروم 2  همان  هب  خـساپ  رد  ار  ناریا  يروهمج  سیئر  ردـص  ینب  نسحلاوبا  ياـقآ  ماـیپ  نتم  تسویپ  هب  اـمارتحا 
.میامن یم  لاسرا  یلاع 

رادراک یناریمش -  لامج 

تسویپ

لک ریبد  هب  باطخ  ناریا  يروهمج  سیئر  همان 

تفایرد دش -  بیوصت  ربماتپس 1980  خـیرات 28  رد  هک  ار -  ( 1980  ) همانعطق 479 یلاع و  باـنج  ربماتپس 1980  خروم 22  همان 
.میامن زاربا  دشاب  یم  ناتیاه  تیلوئسم  امش و  یصخش  تاداقتعا  زا  یـشان  هک  ناتراکتبا  زا  ار  دوخ  رکـشت  ملیام  لاح  ره  رد  مدرک ،

.مزاس نشور  قارع  يروهمج  اب  یلعف  هشقانم  هرابرد  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  عضوم  مهاوخ  یم  نینچمه 

مازعا اـب  هدرک و  خـسف  ار  ریازجلا  دادرارق 1975  قارع  يروـهمج  هیروف 1978 ، رد 11  اـم  روشک  مدرم  بـالقنا  يزوریپ  زاـغآ  رد 
يارجا روظنم  هب  ناتـسدرک  ناتـسزوخ و  ياه  ناتـسا  یبرغ  بونج  برغ و  ياهزرم  رـساترس  هب  قارع  یماـظن  ياهدـحاو  رـصانع و 
يایاقب يریگراک  هب  اب  هتشذگ  هام  یط 20  رد  قارع  .دومن  تردابم  بالقنا  دـض  ياه  هورگ  هب  کمک  هناراکبارخ و  ياه  تاـیلمع 

.درک دیدشت  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  هیلع  یتسیرورت  یتاغیلبت و  لامعا  راک ، تیانج  عاجترا و  لماوع  رگید  هتشذگ و  میژر 

هک دوب  سرام  لیروآ و  رخاوا  دومن و  دـیعبت  راـبجالاب  ار  قارع  نکاـس  لـصالا  یناریا  هعیـش و  مدرم  زا  رفن  رازه  زا 40  شیب  قارع 
نیا .دشاب  یم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هب  تبـسن  قارع  تموصخ  زا  يرگید  ناشن  دوخ  نیا  هک  تخاس  اهر  نامیاهزرم  رد  ار  اهنآ 
چیه يوس  زا  یناسنا  دض  عیـسو  مادـقا  نیا  دروم  رد  یتیموکحم  چـیه  هنافـسأتم  اما  دـش  شرازگ  امـش  رتفد  هب  یناسنا  قوقح  ضقن 

تامادقا دیدشت  تهج  قارع  یگدامآ  ياه  هناشن  ربماتپس ، هلمح 22  زا  لبق  ياه  هام  رد  .تفرگن  تروص  للم  نامزاس  رد  یناـگرا 
هام یط  رد  اـم  كرتشم  ياـهزرم  لوط  رد  یقارع  ياـهورین  لومعم  ریغ  تاـکرحت  نیا  .دـش  یم  هدـهاشم  ناریا  هیلع  زیمآ  تموصخ 
زیمآ کـیرحت  هک  یتکرح  چـیه  قوف  تاـکرحت  دروم  رد  .دـشاب  یم  قارع  هدـش  نییعت  شیپ  زا  صخـشم و  حرط  رب  یلیلد  هتـشذگ 

هک مینک  رواب  میتسناوت  یمن  اـم  .میداد  ناـشن  روشک  نیا  اـب  یماـظن  ییوراـیور  رد  ار  شیوخ  لـیامت  مدـع  میدادـن و  ماـجنا  دـشاب ،
یم تقیقح  نیا  رد  ار  ام  زواجت  مدع  عضوم  .دـننک  زاغآ  نکمم  ناوت  هیلک  اب  ار  يا  هنارگزواجت  گنج  دـنراد  دـصق  قارع  تاماقم 

ربماتپس خـیرات 22  رد  نامروشک  ياه  هاگدورف  اه و  هاـگیاپ  هیلع  قارع  تـالمح  ربارب  رد  هک  میدوبن  هداـمآ  هک  درک  هدـهاشم  ناوت 
.میتساخرب هلباقم  هب  مزال  يورین  اب  ام  تسویپ و  تیعقاو  هب  قارع  حرط  دصاقم و  هرابکی  اما  .میهد  ناشن  یشنکاو   1980
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ریاس للم و  نامزاس  روشنم  اب  هک  ار  يا  هناراکزواجت  گنج  قارع  تلود  هک  تسا  هدـش  بیوصت  ینامز  رد  تینما  ياروش  هماـنعطق 
تهج ساسا  یب  تاغیلبت  زج  يزیچ  قارع  ياهاعدا  تسا  یهیدـب  .تسا  هدرک  زاغآ  دراد  حیرـص  تریاـغم  یللملا  نیب  راـتفر  لوصا 

.تسین یللملا  نیب  یمومع  راکفا  نتخاس  فرحنم 

تشونرس زا  يا  هدنز  لاثم  ینوکسم  قطانم  یتعنص و  تاسیسأت  هیلع  ییاوه  تالمح  هژیو  هب  قارع  یماظن  زواجت  تریـس  تروص و 
هب نونکا  یقالخا  ینوناق و  ياهرایعم  اهدرادناتسا و  هیلک  شحاف  ضقن  زا  سپ  هک  دشاب  یم  قارع  تاماقم  ياه  یبلط  هاج  یعقاو و 

هیلع قارع  هنارگ  زواـجت  گـنج  هک  یلاـح  رد  .تسا  هداـتفا  لـلم  ناـمزاس  حلـص  راـکتبا  زا  هدافتـسا  لاـبند  هـب  يزیمآ  بـیرف  روـط 
زین امـش و  همان  رد  هدش  هئارا  ياهداهنـشیپ  دش  رکذ  اجنیا  رد  هک  يدراوم  قیاقح و  ساسا  رب  دراد و  همادا  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

دیامن و یم  ضقن  ار  ام  نیمزرس  تیمکاح  قارع  هک  یمادام  دهد و  رارق  هجوت  دروم  دناوت  یمن  ام  تلود  ار  تینما  ياروش  همانعطق 
ای میقتسم  هرکاذم  هنوگ  ره  دننک  یم  يراکبارخ  ام  ياهزرم  رد  هدوب و  لوغشم  هنارگزواجت  ياه  تایلمع  هب  قارع  رصانع  نینچمه 

.تسا هدیاف  یب  روشک  ود  يریگرد  دروم  رد  میقتسم  ریغ 

ناریا یمالسا  يروهمج  سیئر  ردص -  ینب  نسحلاوبا 

هرامش 020 دنس 

S  / 14210 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رهم 1359)  15  ) ربتکا 1980  7 - 

هیمالعا امارتحا  معوبتم ، تلود  عالطا  هب  انب  لک  ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدـنیامن  ربتکا 1980  خروم 6  همان 
.ددرگ یم  لاسرا  تسویپ  هب  ربتکا 1980  خروم 5  قارع  يروهمج  بالقنا  یهدنامرف  ياروش 

قارع يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  یلعلا -  رمع  حلاص 

تسویپ

ربتکا 1980) هبنشکی 5   ) بالقنا یهدنامرف  ياروش  هیمالعا 

هکراتم هب  ندادن  خـساپ  لیلد  هب  یـسراف  نمـشد  هب  ار  يرگید  ياه  تسکـش  هداد و  همادا  دوخ  یماظن  تاکرحت  هب  یقارع  ياهورین 
هداعا تهج  دوخ  هنالداع  هنادنمتفارـش و  دربن  هب  قارع  .دـنتخاس  دراو  هدرک ، زاغآ  هبنـشکی  لـیاوا  زا  هبناـج  کـی  قارع  هک  گـنج 

شقوقح و
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ار شتالیامت  تردق ، عضوم  زا  هدرک و  تباث  يزوریپ  هب  یبای  تسد  تهج  ار  شا  ییاناوت  قارع  .دـهد  یم  همادا  برع  تلم  قوقح 
.دننک فیصوت  فعض  هطقن  زا  ار  نآ  دنراد  شالت  سراف  تسرپ  داژن  ماکح  اما  تسا ، هتشاد  زاربا  حلص  هب 

شیوخ تیلوئسم  هک  هدرک  تباث  دوخ ، هنابلط  هعـسوت  ياه  یبلط  هاج  ناشتازواجت و  همادا  تهج  رارـصا  رد  ناریا  تاماقم  تامادقا 
.دنا هدرک  شومارف  ناهج  ياه  قلخ  مدرم و  دروم  رد  ار 

همادا اـب  اـیرد  اوه و  نیمز ، رد  یماـظن  ياـه  تاـیلمع  هیلک  نتخاـس  فـقوتم  تهج  قارع  راـکتبا  دروـم  رد  نارهت  تاـماقم  شنکاو 
.دش هجاوم  قارع  ياه  نیمزرس  دربن و  هقطنم  رد  ام  حلسم  ياهورین  هیلع  هناراکزواجت  ياه  تایلمع 

قارع ياه  نیمزرس  لخاد  رد  ام  یماظن  ریغ  قطانم  هب  اهنآ  یگنج  ياهامیپاوه  هدروآ و  موجه  ام  ياهورین  هیلع  ناریا  ینیمز  يورین 
.دندش بکترم  اه  بآ  رد  ار  یهباشم  تامادقا  اهنآ  ییایرد  يورین  دندش و  رو  هلمح 

دراد و هارکا  يزیر  نوخ  زا  هناقداص  دوخ ، لوصا  زا  تیعبت  اـب  تین  نسح  اـب  هک  دراد  یم  مـالعا  ناـیناهج  هاگـشیپ  رد  قارع  تلود 
حلـسم ياهورین  لک  یهدنامرف  روهمج و  سیئر  هیمالعا  زا  ار  دوخ  تیعبت  نینچمه  .دـشاب  یم  هشقانم  هنالداع  لصف  لح و  ناهاوخ 

نیا هـب  ناریا  رگا  هتـشاد و  مـالعا  هدرک ، دـیکأت  سب  شتآ  تـهج  قارع  يروـف  یگداـمآ  رب  يو  نآ  رد  هـک  ربماتپــس ) خروم 28  )
هنـالداع و لـصف  لـح و  هب  یباـی  تسد  تهج  ناریا  اـب  هرکاذـم  تهج  ار  شا  یگداـمآ  قارع  دـیوگ ، خـساپ  هناـقداص  تساوـخرد 

قوقح المع  ینوناق و  رظن  زا  احیرـص  دیاب  ناریا  تلود  .دراد  یم  مالعا  دـشاب ، ام  لوصا  قوقح و  هدـننک  نیمـضت  هک  هنادـنمتفارش 
تالیامت زا  دنک و  تیعبت  يراوج  مه  نسح  طباور  تسایس  زا  دسانشب و  تیمسر  هب  دوخ  ياه  بآ  نیمزرـس و  رب  ار  قارع  یخیرات 

درادرب و تسد  .دوش  یم  بوسحم  هقطنم  ياهروشک  یلخاد  روما  رد  تلاخد  هک  دوخ  هناتـسرپ  داژن  هنابلط و  هعـسوت  هناراکزواجت ،
.دسانشب تیمسر  هب  ار  برع  تلم  قارع و  قوقح  نینچمه  دنادرگزاب ، هدرک  بصغ  هک  ار  قارع  كاخ  زا  بجو  ره 

هدیـشیدنا یللملا  نیب  یتسود  عماجم  یمالـسا و  سنارفنک  نامزاس  هک  يراـکتبا  نسح  هب  ناریا  تاـماقم  هک  تقیقح  نیا  مغر  یلع 
ناهج یمالسا و  ياهروشک  زا  تیعبت  هب  مزلم  ار  دوخ  قارع  تلود  تسا ، هدرک  در  ار  سب  شتآ  هکنیا  دوجو  اب  هداهنن و  یعقو  دنا ،

ییاوه و ینیمز ، ياه  تایلمع  هک  تسا  هداد  روتـسد  ام  ياهورین  هب  قارع  حلـسم  ياهورین  لک  هدـنامرف  روهمج و  سیئر  .دـناد  یم 
هنارگزواجت ياه  تایلمع  هب  هدادن و  خـساپ  راکتبا  نیا  هب  نارهت  ماکح  .دـنزاس  فقوتم  ربتکا 1980  هبنشکی 5  حبـص  زا  ار  ییایرد 

.دنا هداد  همادا  ام  حلسم  ياهورین  هیلع  دوخ 
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ظفح هب  دوخ  قایتشا  رب  هراومه  .تسا  هدـش  ناریا  موادـم  هنارگزواجت  تامادـقا  یفالت  هب  گنج ، هب  ندـش  دراو  هب  راداو  هک  قارع 
رب ینوناـق  قوقح  هدـننک  نیمـضت  هک  هنـالداع  لـصف  لـح و  هب  هکنیا  يارب  تسا ، هدرک  دـیکأت  يزیر  نوـخ  زا  يریگوـلج  حـلص و 

.دبای تسد  دشاب ، برع  تلم  قوقح  زین  شیاه و  بآ  نیمزرس و 

هبنشکی رد  دوخ  یخیرات  قطن  رد  يروهمج  سیئر  نیسح  مادص  دربن ، هقطنم  رد  هناعاجش  ياه  يزوریپ  یماظن و  تردق  هب  هجوت  اب 
نویـسیمک اب  ثلاث  فرط  قیرط  زا  ای  میقتـسم  روط  هب  یناریا  فرط  اب  هرکاذم  عورـش  سب و  شتآ  تهج  ار  قارع  یگدامآ  هتـشذگ 

.تشاد مالعا  دشاب ، نیفرط  نانیمطا  مارتحا و  دروم  هک  ینامزاس  ای  یللملا  نیب 

رد همانعطق  نآ  نتفریذـپ  اب  ار  شا  یگدامآ  زور  نامه  رد  قارع  سب ، شتآ  تساوخرد  نامزاس و  تینما  ياروش  همانعطق  لاـبند  هب 
.دندادن یخساپ  راکتبا  هب  یناریا  تاماقم  اما  .دومن  زاربا  درک ، لاسرا  للم  نامزاس  لک  ریبد  يارب  يروهمج  سیئر  هک  یمایپ 

نتفرگ هدیدان  هقطنم و  تینما  حلـص و  دـیدهت  یبرع و  ياه  نیمزرـس  قارع و  هیلع  هنابلط  هعـسوت  تسایـس  بیقعت  هب  اهنآ  سکعرب 
.دندیزرو رارصا  یللملا  نیب  یمومع  راکفا 

سیئر ابوک و  روهمج  سیئر  ورتساک  لدـیف  هلمج  نآ  زا  هک  دـنا  هتـشاد  سامت  قارع  اب  یللملا  نیب  ياه  نامزاس  عماـجم و  زا  یخرب 
زا قارع  .دنـشاب  یم  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  سیئر  ناتـسکاپ و  يروهمج  سیئر  قحلا  ءایـض  دمحم  دهعت و  مدـع  تضهن  یلعف 

يراکتبا تسا -  يدنمتردق  فرط  هک  قارع -  هک  دنتشاد  تساوخرد  اه  نامزاس  عماجم و  نآ  .درک  لابقتـسا  اهنآ  ود  ره  تاراکتبا 
يارب یبسانم  طیارـش  ات  دـندرک  فیـصوت  یقفاوت  راکتبا  ناونع  هب  ار  نآ  یخرب  .دـشاب  زین  رگید  فرط  نأـش  رد  هک  دـنک  عورـش  ار 

ياه فرط  رگید  زین  لـلم و  ناـمزاس  تینما  ياروش  قارع و  يوس  زا  سب  شتآ  تساوخرد  دوش  مزلم  اـت  دزاـس  مهارف  رگید  فرط 
.دریذپب ار  یللملا  نیب 

کی سب  شتآ  داد و  رارق  هعلاطم  دروم  ار  ناتسکاپ  يروهمج  سیئر  قحلا  ءایض  ياهداهنشیپ  قارع  يربهر  عضاوم ، نیا  هب  هجوت  اب 
سالجا یط  قحلا  ءایـض  روهمج  سیئر  هب  درک و  بیوصت  یلمع  یمومع و  طیارـش  اـب  یناـمز  صخـشم  هرود  يارب  ار  قارع  هبناـج 
تهجار قارع  هبناج  کی  راکتبا  قحلا  ءایـض  يروهمج  سیئر  .دش  مالعا  كرویوین  رد  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  هجراخ  ناریزو 

.درک مالعا  لیذ  طیارش  اب  ربتکا  هبنشراهچ 8  ات  ربتکا  حبص 5  هبنشکی  زا  سب  شتآ 

: دریگ رس  زا  ار  یماظن  ياه  تایلمع  هک  دهد  یم  ار  قح  نیا  قارع  هب  دراوم  نیا  زا  کی  ره  ضقن 

زین ار  ییاسانش  ياه  تیلاعف  نآ  هلمج  زا  هک  دتفا  قافتا  اجک  ره  تقو و  ره  قارع ، حلسم  ياهورین  هیلع  یماظن  تیلاعف  هنوگ  ره  - 1
.دوش یم  لماش 
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.ناریا یماظن  یسایس و  لوئسم  ماقم  ره  فرط  زا  تارکاذم  ندرک  در  سب و  شتآ  دض  ياه  هیمالعا  همادا  - 2

.روشک ود  یماظن  ياهورین  نایم  شتآ  طخ  رد  ای  قارع و  ياهزرم  دادتما  رد  رتشیب  یماظن  زکرمت  - 3

نتفریذپ رب  ینبم  دوش  رداص  ناریا  رد  لوئـسم  ماقم  نیرت  یلاع  طسوت  ینـشور  یمـسر  هینایب  هکنیا  نودب  روکذم  هرود  ياضقنا  - 4
.دوش هتفریذپ  یعقاو  ینوناق و  روط  هب  هک  برع  تلم  قارع و  قوقح  تیاعر  روظنم  هب  تارکاذم  رد  يروف  ندش  دراو  سب و  شتآ 

هرامش 021 دنس 

S  / 14213 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رهم 1359)  18  ) ربتکا 1980  10 - 

تینما ياروش  سیئر  هب  باطخ  لک  ریبد  ربتکا 1980  خروم 10  همان 

یم لاسرا  ما ، هداتـسرف  قارع  ناریا و  يروهمج  ياسؤر  يارب  زورما  هک  یماـیپ  زا  يا  هخـسن  یلاـع  باـنج  عـالطا  تهج  تسویپ  هب 
.دسرب تینما  ياروش  ياضعا  عالطا  هب  تساوخرد  نیا  نتم  ملیام  .ددرگ 

میاهدلاو تروک 

تسویپ

قارع ناریا و  يروهمج  ياسؤر  هب  باطخ  لک  ریبد  ربتکا 1980  خروم 10  همان 

قارع ناریا و  نایم  تامـصاخم  هجیتن  رد  یللملا  نیب  ینار  یتشک  هب  هدراو  تاراسخ  تافلت و  زا  ار  دوخ  قیمع  ینارگن  هلیـسو  نیدب 
ینار و یتشک  تینما  نیمأـت  تهج  مزـال  تامادـقا  ذاـختا  اـب  هک  مراد  تساوخرد  ارـصم  تلود  ود  زا  ور  نیمه  زا  .مراد  یم  مـالعا 

ذاختا يروف  تامادقا  ماگ ، نیتسخن  ناونع  هب  هک  مراودیما  رایـسب  .دنیامن  مادـقا  هشقانم ، دروم  هقطنم  رد  ینوناق  یللملا  نیب  تراجت 
.دنیوگ كرت  تمالس  هب  ار  هقطنم  دنبای  هزاجا  دنا  هداتسیازاب  تکرح  زا  دربن  هقطنم  رد  نونکا  هک  ییاه  یتشک  دوش و 

زا اروف  موـش  یم  رکـشتم  نیارباـنب  .میاـمن  یم  كرد  هشقاـنم  تیعـضو  رد  ار  یتاـبیترت  نینچ  زا  هدـش  داـجیا  تالکـشم  ـالماک  نم 
تالیهست ندش  مهارف  يارب  امش  ياهداهنشیپ 

49 ص :

دلج 1 للم  نامزاس  دانسا  رد  قارع  ناریا و  www.Ghaemiyeh.comگنج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


لقادح یتالیهست  نینچ  ندش  مهارف  تسا  یهیدب  مبای  عالطا  دننک ، كرت  ار  هقطنم  ملاس  روط  هب  دنناوتب  اه  یتشک  هکنیا  يارب  مزال 
نیب ینارگن  هب  هجوت  اـب  .دـیریذپب  یتاـبیترت  داـجیا  هب  کـمک  تهج  ار  بناـجنیا  هلیمج  یعاـسم  .دـبلط  یم  ار  يا  هقطنم  سب  شتآ 

.میامن تفایرد  تساوخرد  نیا  هب  تبسن  یعیسو  تبثم و  خساپ  مراودیما  رایسب  عوضوم ، نیا  هب  تبسن  یللملا 

للم نامزاس  لک  ریبد  میاهدلاو -  تروک 

هرامش 022 دنس 

S  / 14214 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رهم 1359) ربتکا 1980(20   12 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  ناریا  یمئاد  یگدنیامن  تئیه  تقوم  رادراک  ربتکا 1980  خروم 12  همان 

.ددرگ یم  لاسرا  تسویپ  هب  یلاع  بانج  هب  باطخ  ناریا  یمالسا  يروهمج  سیئر  ردص  ینب  نسحلاوبا  ياقآ  مایپ  نتم  امارتحا 

تقوم رادراک  یناریمش -  لامج 

تسویپ

لک ریبد  هب  باطخ  ناریا  روهمج  سیئر  ربتکا 1980  خروم 12  مایپ 

تاراسخ ای  تافلت  هنوگ  ره  زا  یکاح  هک  میرادـن  سرتسد  رد  يا  هناشن  ای  كردـم  چـیه  ام  هک  مناسرب  یلاع  بانج  عالطا  هب  ملیام 
یمالـسا يروهمج  هیلع  قارع  يروهمج  هک  هنارگزواـجت  گـنج  رد  اـم  هک  یعاـفد  تامادـقا  هجیتن  رد  یللملا  نیب  ینار  یتـشک  هب 

.دشاب هدرک ، زاغآ  ناریا 

نیب تراجت  هنایوج و  حلـص  ینار  یتشک  رد  هک  تسین  یتین  دـصق و  چـیه  اقلطم  هک  مهد  ناـنیمطا  یلاـع  باـنج  هب  ملیاـم  نینچمه 
هئارا ام  هب  افطل  دیتسه  اراد  ار  یقثوم  تاعالطا  ای  كردـم  هنوگ  ره  یلاع  بانج  رگا  .دوش  تلاخد  هشقانم  هقطنم  رد  ینوناق  یللملا 

ناریا یمالسا  يروهمج  سیئر  ردص -  ینب  نسحلاوبا  .دبای  ناماس  تیعضو  درک و  ذاختا  ار  بسانم  تامادقا  ناوتب  اروف  ات  دیهد 
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هرامش 023 دنس 

S  / 14216 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رهم 1359)  21  ) ربتکا 1980  13 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  تئیه  تقوم  رادراک  ربتکا 1980  خروم 13  همان 

هرابرد یلاع  بانج  ربتکا 1980  خروم 10  مایپ  هب  خـساپ  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  سیئر  ردـص  ینب  نسحلاوبا  رتکد  ياقآ  مایپ 
: ددرگ یم  لاسرا  برعلا ، طش  هاربآ  زا  ندش  جراخ  يارب  يراجت  ياه  یتشک  ملاس  روبع 

، لک ریبد  ياقآ 

، دـنا هتخادـنا  رگنل  هرـصب  نادابآ و  رهـشمرخ ، ردانب  ای  برعلا  طش  ياه  لانیمرت  رد  هک  يراجت  ياه  یتشک  هیلک  ملاـس  روبع  تهج 
ار اهنآ  تینما  دهاوخب  زین  قارع  تلود  زا  دنوش ، جراخ  للم  نامزاس  مچرپ  تحت  هک  تسا  هتفریذپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود 

.دیامن نیمضت 

.دروآ دهاوخن  لمع  هب  یتعنامم  دننکن ، هیلخت  یقارع  ردانب  زا  کی  چیه  رد  ار  دوخ  هلومحم  هک  یطیارش  رد  یماظن  ياهورین 

ناریا یمالسا  يروهمج  سیئر  ردص -  ینب  نسحلاوبا 

هرامش 024 دنس 

S  / 14221 تینما : ياروش  دنس  هرامش  -

رهم 1359)  24  ) ربتکا 1980  16 - 

تینما ياروش  سیئر  هب  باطخ  لک  ریبد  ربتکا 1980  خروم 16  همان 

هک ییاه  یتشک  تینما  هرابرد  قارع  ناریا و  يروهمج  ياسؤر  هب  باـطخ  دوخ  ( S  / 14213  ) ربتکا 1980 خروم 10  همان  هب  ملیام 
.منک هراشا  هلئسم  نیا  لح  تهج  دوخ  ياهداهنشیپ  هب  دنا ، هدنامزاب  تکرح  زا  هشقانم  دروم  هقطنم  رد  نونکا 

زورما هک  یباوج  مدرک و  لاـسرا  ربتکا 1980  خروم 15  قارع  يروهمج  سیئر  نیـسح  مادـص  ياقآ  يارب  هک  یمایپ  نتم  نینچمه 
.دشاب یم  تسویپ  هب  ما  هتشاد  تفایرد 

میاهدلاو تروک 
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تسویپ

قارع يروهمج  سیئر  هب  باطخ  لک  ریبد  ربتکا 1980  خروم 15  همان 

ياهداهنـشیپ هدـش و  روصحم  هشقاـنم  دروم  هقطنم  رد  نونکا  هک  ییاـه  یتـشک  تینما  هراـبرد  دوخ  ربـتکا  خروم 10  ماـیپ  هب  ملیاـم 
.منک هراشا  تسا ، هتشاد  هارمه  هب  ار  یللملا  نیب  هعماج  قیمع  ینارگن  هک  هلئسم  نیا  لح  تهج  بناجنیا 

.تسا هدرک  شرازگ  دادـغب  هب  ار  نامیاهوگ  تفگ و  مداد و  رارق  ثحب  دروم  يدامح  ياـقآ  قارع  هجراـخ  ریزو  اـب  ار  عوضوم  نیا 
هـشقانم هقطنم  كرت  رب  ینبم  يدامح  ياقآ  هب  هک  يداهنـشیپ  هب  هژیو  هب  میامن  یم  زاربا  نآ  هب  عیرـس  خساپ  رطاخ  هب  ار  دوخ  رکـشت 

یلاع بانج  عالطا  هب  ملیام  هنیمز  نیا  رد  .دوش  يریگولج  تامهافت  ءوس  زا  اـت  دـش  هداد  لـلم  ناـمزاس  مچرپ  اـب  اـه  یتشک  طـسوت 
.تسا هتفریذپ  ار  داهنشیپ  نیا  زین  ربتکا  خروم 13  همان  رد  ناریا  تلود  هک  مناسرب 

ریثأت تحت  هکنیا  نودب  مدرک  ذاختا  هناتـسود  رـشب  افرـص  ياه  هنیمز  رطاخ  هب  راکتبا  نیا  مهد  نانیمطا  یلاع  بانج  هب  ملیام  اددجم 
.موش عقاو  هشقانم  نیفرط  قوقح  عضاوم و  اهاعدا ،

للم نامزاس  لک  ریبد  ماهدلاو -  تروک 

همیمض

لک ریبد  هب  باطخ  قارع  روهمج  سیئر  ربتکا 1980  خروم 16  همان 

نیا ندرک  جراخ  يارب  یلاع  بانج  داهنشیپ  دربن و  هقطنم  رد  عقاو  ياه  یتشک  زا  تظفاحم  هرابرد  یلاع  بانج  مارگلت  وریپ  امارتحا 
اه یتشک  نیا  هک  ییاجنآ  زا  داهنـشیپ  نیا  هک  دـناسر  یم  یلاـع  باـنج  عـالطا  هب  لـلم ، ناـمزاس  مچرپ  تحت  هقطنم ، زا  اـه  یتشک 
یم تسین و  هتفریذـپ  دور ، نیا  رب  ام  لماک  تیمکاح  ساسا  رب  دـشاب ، یم  قارع  دور  کی  نآ  دنتـسه و  برعلا  طش  رد  هک  یمادام 

.دننک تکرح  قارع  مچرپ  اب  تسیاب 

قارع يروهمج  سیئر  نیسح -  مادص 

هرامش 025 دنس 

S  / 14224 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رهم 1359)  28  ) ربتکا 1980  20 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  ناریا  یمئاد  یگدنیامن  تئیه  رادراک  ربتکا 1980  خروم 17  همان 
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رب هک  ار -  يراکمه  لیکـشت  رتفد  یناریا  دـنمراک  هدزاود  یقارع  تاماقم  هدـش ، هداد  عـالطا  یلاـع  باـنج  هب  ـالبق  هک  روط  ناـمه 
نیا .تسا  هدرک  تشادزاب  ناشیاه  هداوناـخ  هارمه  هب  هدـش -  لیکـشت  برعلا  طـش  يارب  قارع  ناریا و  ناـیم  داد 1975  رارق  ساـسا 

.دنا هدرک  یم  يراکمه  هتشذگ  لاس  راهچ  یط  روکذم  رتفد  رد  یقارع  نادنمراک  اب  دشاب  یم  تسویپ  اهنآ  یماسا  هک  نایناریا 

مهارف رتفد  یناریا  نادنمراک  يارب  ار  تالیهـست  تظافح و  هک  تسا  فظوم  قارع  روشک ، ود  نایم  هطوبرم  تاقفاوت  دافم  ساسا  رب 
هارمه هب  دـنبای  هزاجا  هدـش و  دازآ  اهنآ  دـیاب  نیاربانب  .دـشاب  یم  هیجوت  لـباق  ریغ  یقارع  تاـماقم  طـسوت  اـهنآ  تشادزاـب  دزاـس و 

.دندرگزاب ناریا  هب  رتفد ، ياه  تیلاعف  يریگ  رس  زا  تهج  بسانم  طیارش  ندش  مهارف  ات  ناشیاه  هداوناخ 

رادراک یناریمش -  لامج 
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تسویپ

.دنا هدش  تشادزاب  قارع  رد  اریخا  هک  يراکمه  كرتشم  رتفد  یناریا  نادنمراک  تسرهف 

( یلام روما  ریدم   ) یحطبا ریبش  ياقآ  - 1

( ییارجا روما  ریدم   ) یعراز ردیح  ياقآ  - 2

( کیفارت لرتنک  رسفا   ) نایئاجر نیسح  ياقآ  - 3

( کیفارت لرتنک  رسفا   ) يودهم اضرلادبع  ياقآ  - 4

( اهدمآرد هرادا  سیئر   ) ییازریم ياقآ  - 5

( ییایرد سانشراک   ) ورشوخ اضریلع  ياقآ  - 6

( رادباسح  ) یمامتها ياقآ  - 7

( رادباسح  ) ییالع ياقآ  - 8

(VHF روتارپا  ) يراوزبس یلع  ياقآ  - 9

(VHF روتارپا  ) هدیبرگراک ياقآ  - 10

(VHF روتارپا  ) يدابآ تلود  یلع  ياقآ  - 11

( تسیپیات  ) ینیسح مناخ  - 12

هرامش 026 دنس 

S  / 14226 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رهم 1359)  30  ) ربتکا 1980  22 - 

.لکریبد هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  ناریا  یمئاد  یگدنیامن  تئیه  تقوم  رادراک  ربتکا 1980  خروم 21  همان 

.تسا هدش  تفایرد  ناریا  یمالسا  يروهمج  هجراخ  روما  ترازو  زا  لیذ  مایپ  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  امارتحا 

تسا نکمم  هک  هدش  شخپ  زمره  هگنت  دروم  رد  یتاعیاش  دیعلطم  هک  روط  نامه 
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یمالـسا يروهمج  هجراـخ  روما  ترازو  تهج  نیدـب  .دزاـس  مهارف  هقطنم  نآ  رد  یللملا  نیب  يدروناـیرد  هنیمز  رد  ییاـه  ینارگن 
روظنم هب  یـششوک  چیه  زا  هدوب و  رـصم  يدرونایرد  تهج  هگنت  نتـشاد  هگن  زاب  ظفح و  رد  ناریا  هک  دنک  یم  دیکأت  اددجم  ناریا 

.دیزرو دهاوخن  غیرد  مهم  نیا  هب  یبای  تسد 

رادراک یناریمش -  لامج 

هرامش 027 دنس 

S  / 14227 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رهم 1359)  30  ) ربتکا 1980  22 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدنیامن  ربتکا 1980  خروم 22  همان 

رتفد یناریا  دنمراک  هب 12  تسا  هتفرگ  میمـصت  قارع  تلود  معوبتم ، تلود  عالطا  هب  انب  دـناسر  یم  یلاع  بانج  عالطا  هب  اـمارتحا 
.دنیوگ كرت  اروف  ناریا  دصقم  هب  ار  قارع  كاخ  دهد  هزاجا  ناشیاه  هداوناخ  يراکمه و  كرتشم 

یمئاد یگدنیامن  یلعلا -  رمع  حلاص 

هرامش 028 دنس 

S  / 14236 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

نابآ 1359)  5  ) ربتکا 1980  27 - 

تینما ياروش  سیئر  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدنیامن  ربتکا 1980  خروم 27  همان 

تـسویپ هب  یلاع  بانج  هب  باـطخ  قارع  يروهمج  هجراـخ  روما  ریزو  يداـمح  نودعـس  رتکد  ياـقآ  هماـن  نتم  تسویپ  هب  اـمارتحا 
.ددرگ یم  لاسرا 

یمئاد یگدنیامن  یلعلا -  رمع  حلاص 

تسویپ

لک ریبد  هب  باطخ  قارع  هجراخ  روما  ریزو  ربتکا 1980  خروم 24  همان 

55 ص :

دلج 1 للم  نامزاس  دانسا  رد  قارع  ناریا و  www.Ghaemiyeh.comگنج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


کی ملیام  دونشب ، هراب  نیا  رد  ار  قارع  ياه  هاگدید  تفای  تصرف  اروش  هکنیا  زا  سپ  تینما و  ياروش  يراج  تاثحابم  هناتـسآ  رد 
تـشگزاب زج  یلیامت  چـیه  هک  میامن  یم  دـیکأت  اددـجم  درادـن و  ناریا  نیمزرـس  هب  یعمط  چـیه  قارع  هک  موش  روآداـی  رگید  راـب 

.میرادن يوق  ياه  نیمضت  اب  ام  قوقح  تیمکاح و 

اـه و هاـگیاپ  دـمع  يور  زا  دـش و  زواـجت  بـکترم  ناریا  درک ، زاـغآ  ار  تامـصاخم  ناریا  عـقاو  رد  هـک  موـش  رکذـتم  مهاوـخ  یم 
هژیو هب  يداصتقا  فادها  اه و  ناتسرهش  داد و  رارق  فده  نیگنـس  هناخپوت  اب  ار  یلدنم  نیقناخ و  لثم  قارع  يزرم  ياه  ناتـسرهش 

.تسب ینار  یتشک  يو  هب  ار  برعلا  طش  هاربآ  روز  زا  هدافتسا  اب  داد و  رارق  ییاوه  نارابمب  فده  ار  یتفن  تاسیسأت 

هیلع ناریا  المع  هک  دوب  گنج  عورـش  خیرات  نیا  .تشگ  زاغآ  رویرهش 1359 )  13  ) ربماتپس 1980 رد 4  ناریا  یماظن  تامادقا  نیا 
عافد تهج  هدنرادزاب ، تامادقا  هب  دوخ  زا  عافد  تهج  قارع  هک  تسین  تسرد  رویرهش )  31  ) ربماتپس خیرات 22  درک و  زاغآ  قارع 

یعافد فادـها  روظنم  هب  افرـص  ناریا  ياهنیمزرـس  لخاد  رد  قارع  یماظن  ياـهورین  روضح  .دـش  لـسوتم  دوخ  نیمزرـس  مدرم و  زا 
رد عقاو  قارع  ياهرهـش  دوب  مزال  ربماتپـس ، مود  تسیب و  ات  مراهچ  یط  رد  یناریا  ياهورین  یماظن  تالمح  زا  سپ  .تفرگ  تروص 
هب عورش  ربماتپس 1980  خیرات 4  زا  ار  اهرهش  نیا  هک  ار  ناریا  ياهورین  ام  اذل  دنشاب ، ناما  رد  ناریا  درب  رود  نیگنـس و  هناخپوت  درب 

.میدنار بقع  هب  دندوب ، هدرک  ناراب  هلولگ 

رب ار  دوخ  تیمکاح  دزاس  رداق  ار  ام  هک  میشاب  یعضوم  رد  دیاب  ام ، یلم  هناخدور  برعلا ، طش  رب  ام  لماک  تیمکاح  نیمضت  تهج 
زا هدـیزرو و  بانتجا  نآ  رب  ام  تیمکاح  ییاسانـش  زا  ناریا  هکنیا  زا  سپ  هناخدور  یقرـش  لحاس  دوب  مزال  .مینک  لاـمعا  اـعقاو  نآ 

.تسا جراخ  يایند  هب  ام  یبآ  ریسم  اهنت  برعلا  طش  .دوش  نیمأت  هدرک ، هدافتسا  يدرونایرد  يور  هب  نآ  نتسب  تهج  روز 

ینیـشن بقع  تهج  توـعد  هنوـگ  ره  هک  دزاـس  ناـشنرطاخ  تسا  لـیام  قارع  يروـهمج  تلود  روکذـم ، تاـظحالم  هب  هجوـت  اـب 
یلمع ینوناق و  رظن  زا  ام و  رظن  زا  دسانشب  تیمسر  هب  انوناق  المع و  ار  روکذم  یقارع  تیمکاح  ناریا  هکنیا  زا  لبق  یقارع  ياهورین 

.تسا هدرکن  نییعت  قیقد  روط  هب  قارع  اب  ار  دوخ  ياهزرم  دودح  ناریا  اریز  دشاب ، یم  هدوهیب  ثبع و  یمادقا 

هاربآ دوخ و  ياه  نیمزرس  رب  قارع  تیمکاح  ساسا  رب  ناریا  ياهزرم  ارچ  هک  تسا  نیا  دهد  خساپ  دیاب  ناریا  تلود  هک  یعوضوم 
جیلخ یبرع  ياــهروشک  ریاــس  يزرم  تیمکاــح  نـینچمه  هدــشن ، عــقاو  مارتــحا  دروــم  نـییعت و  دوــخ  نیمزرــس  یلم و  ياــه 

؟ دوش رجنم  هقطنم  رد  هبناج  ود  تینما  حلص و  یبای  تسد  هب  اتیاهن  هک  هدشن  تیاعر  [ سراف ] یبرع
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رب [ سراـف ] یبرع جـیلخ  رد  یبرع  ياـهروشک  ریاـس  زرم  قارع و  هیلع  دوخ  تامادـقا  رد  ریخا  ياـه  لاـس  رد  هژیو  هب  هشیمه و  ناریا 
یم تباث  ار  تقیقح  نیا  هک  میـشاب  یم  يدانـسا  ياراد  یلمع  تامادقا  نیا  رب  هوالع  هک  هدومن  لمع  هنابلط  هعـسوت  تسایـس  ساسا 

.دنک

هناهب هب  هک  ار  یهباشم  تامادقا  نانآ  .دشاب  یم  هنابلط  هعسوت  تیهام  هدنهد  ناشن  حوضو  هب  هک  دنا  هدومن  یتاراهظا  ناریا  تاماقم 
لماک قوقح  تیمکاح و  هک  دراد  ترورـض  نیاربانب  .دـنا  هداد  ماجنا  نآ  یکیدزن  رد  عقاو  ای  ناریا  اب  یبرع  ياهروشک  یگیاـسمه 

تـساوخرد رگید  راب  کـی  دـیدرگ ، هراـشا  یقارع  ياـهورین  ینیـشن  بقع  هب  یتقو  دوش ، نیمـضت  یبرع  ياـهروشک  ریاـس  قارع و 
ناریا هک  دنک  یم  نیمـضت  یـسک  هچ  دریذـپ ؟ تروص  ینیـشن  بقع  نینچ  ییاهزرم  هچ  يزرم و  قفاوت  مادـک  ساسا  رب  هک  میدرک 

هب دنکن -  یچیپرـس  اددجم  ناریا  هک  تسا  یتنامـض  هچ  درک ؟ دـهاوخن  دـیدهت  ار  ام  یلم  تینما  اهرهـش و  ام  ینیـشن  بقع  زا  سپ 
نیمضت یـسک  هچ  دسانـشب ؟ تیمـسر  هب  ار  ام  ياه  بآ  نیمزرـس و  رب  ام  تیمکاح  قوقح  و  هداد -  ماجنا  هتـشذگ  رد  هک  یتروص 

هب نونک  ات  هک  ییاه  نیمزرـس  دوشن ؟ عورـش  اددجم  ام  یلک  تالکـشم  دـنکن و  زاغآ  ام  هیلع  ار  گنج  اددـجم  ناریا  هک  دـهد  یم 
مزال ياه  تنامض  هدشن و  هتخانش  تیمـسر  هب  ام  قوقح  ناریا  يوس  زا  هک  ینامز  ات  عافد  تهج  تسا  هداتفا  یقارع  ياهورین  تسد 

.میبای تسد  هشقانم  رد  یمئاد  ییاهن و  یلح  هار  هب  ات  دشاب  یم  تیمها  زئاح  عضاوم  نیا  دوشن  هداد 

هتشادن هبقع  اما  دشاب ، هتشاد  دوجو  یعافد  دصاقم  تهج  يرگید  عضاوم  تسا  نکمم  یماظن  يراگن  عضوم  تاظحالم و  ساسا  رب 
نکمم لیذ  دراوم  هب  یبای  تسد  هکنیا  رگم  تشاد  راظتنا  دـیابن  المع  ار  یلماک  ای  یئزج  ینیـشن  بقع  هنوگ  چـیه  هجیتن  رد  .دـشاب 

: دشاب

زا هدافتـسا  ندوب  زاجم  ریغ  لصا  رب  دـیکأت  یللملا و  نیب  فرع  قوقح و  اب  قباطم  ناریا  طسوت  ام  قوقح  تیمکاـح و  ییاسانـش  - 1
.دوش تباث  لمع  فرح و  رد  دیاب  هک  [ سراف ] جیلخ رد  هیاسمه  برع  ياهروشک  قارع و  كاخ  فرصت  رد  روز 

ناشن رطاخ  اتحارص  .دوشن  هجاوم  قارع  هیلع  ناریا  عیرـس  یماظن  زواجت  اب  هک  دوش  نیمـضت  یلمع  تابیترت  اب  دیاب  ینیـشن  بقع  - 2
 - وکروت يزرم  طوطخ  نییعت  لکتورپ  زج  دـشاب  روشک  ود  نایم  يزرم  طوطخ  هدـننک  نییعت  هک  يزرم  قفاوت  چـیه  هک  میزاس  یم 
زیچ دراد ، دوجو  لکتورپ  نآ  دروم  رد  ناریا  قارع و  ياه  هاگدید  دش و  اضما  لاس 1913  رد  هک  ( Turco - Persian  ) سراف

.تسین نآ  زا  رت  یمیدق  يرگید 

اهنت هک  میراد  داقتعا  هنالداع ، قوقح  لوصا و  رب  دیکأت  تیلوئـسم و  عضوم  زا  قیاقح و  تاظحالم و  نیا  هیلک  ساسا  رب  نایاپ و  رد 
یلعف تیعضو  یلمع  یقطنم و  لصف  لح و  نکمم ، هار 
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اب للم  نامزاس  لک  ریبد  تراظن  تحت  روشک ، ود  نایم  يروف  تارکاذـم  سب و  شتآ  هکلب  دـنک  نیمـضت  ار  عفانم  اـهنت  هن  هک  تسا 
اه و نیمزرـس  زا  نیفرط  ياهورین  ینیـشن  بقع  روشک و  ود  نایم  ياهزرم  نییعت  هشقانم و  ییاهن  لصف  لح و  هب  یباـی  تسد  فدـه 

.دریذپ ماجنا  تسین ، يزرم  طوطخ  داد  رارق  اب  قباطم  اهنآ  ینیمزرس  ياهزرم  رد  هک  ییاه  بآ 

قارع يروهمج  هجراخ  روما  ریزو  يدامح -  نودعس  رتکد 

هرامش 029 دنس 

S  / 14244 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

نابآ 1359)  14  ) ربماون 1980  5 - 

تینما ياروش  سیئر  هینایب 

نانآ فدـه  .تسا  هداد  همادا  قارع  ناریا و  نایم  تیعـضو  هراـبرد  دوخ  هدرـشف  ياـه  تروشم  هب  تینما  ياروش  ریخا  ياـهزور  رد 
.دشاب یم  للم  نامزاس  روشنم  لوصا  فادها و  ساسا  رب  هشقانم  هنایوج  حلص  لصف  لح و  تامصاخم و  عیرس  ندیشخب  نایاپ 

هک دنـشاب  یم  رـصم  اهنآ  .دوش  رجنم  يرتشیب  يدام  تراسخ  یناج و  تافلت  هب  تامـصاخم  همادا  هک  دننارگن  اقیمع  اروش ، ياضعا 
هک دوش  لصف  لح و  هنایوج  حلـص  ياه  شور  هب  اهنآ  یللملا  نیب  تاشقانم  هدش و  تیاده  روشنم  تحت  وضع  ياه  تلود  تادهعت 
روز زا  هدافتـسا  ای  دیدهت  زا  دوخ  یللملا  نیب  طباور  رد  دتفا و  یمن  هرطاخم  هب  یللملا  نیب  تلادـع  تینما و  حلـص ، یتلاح  نینچ  رد 

.ددرگ یم  بانتجا  رگید ، تلود  یسایس  لالقتسا  اب  یضرا  تیمامت  هیلع 

یعاسم زا  هدافتسا  زا  ار  دوخ  لماک  تیامح  اروش  ياضعا  .تسا  هتشاد  تکراشم  اروش  ياهوگ  تفگ و  رد  لماک  روط  هب  لک  ریبد 
تافالتخا هنیمز  رد  هنالداع  لح  هار  هب  یبای  تسد  روظنم  هب  ار  قارع  ناریا و  نایم  هنایوج  حلص  تارکاذم  هدومن و  زاربا  يو  هلیمج 

هب ار  يا  هدـنیامن  مازعا  يو  لک ، ریبد  هلیمج  یعاسم  هب  هجوت  اـب  هک  دـندرک  لابقتـسا  تقیقح  نیا  زا  اروش  ياـضعا  .دـندرک  حرطم 
رارق هظحالم  دروم  دوش -  لابند  اروف  دناوتب  هک  حلص -  تارکاذم  تهج  هطوبرم  ياه  تلود  اب  يوق  طابترا  رد  لیهست  يارب  هقطنم 

.دهد

نیفرط زا  دـنهد و  همادا  تینما  ياروش  اب  دوخ  ياه  يراکمه  هب  قارع  ناریا و  هک  دـندرک  يراودـیما  راهظا  تینما  ياروش  ياـضعا 
.دننک تیامح  لک  ریبد  ياه  شالت  زا  دندرک  تساوخرد 

.دزاس علطم  دوخ  ياه  شالت  زا  الماک  ار  اروش  درک  تساوخرد  لک  ریبد  زا  تینما  ياروش 
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هرامش 030 دنس 

S  / 14249 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

نابآ 1359) ربماون 1980(20   11 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  تئیه  رادراک  ربماون 1980  خروم 10  همان 

نارهت و رد  قارع  ترافس  هب  باطخ  ناریا  یمالسا  يروهمج  هجراخ  روما  ترازو  ربتکا 1980  خروم 26  تشاددای  نتم  مارتحا ، اب 
دادرارق هبناج  کی  خـسف  هرابرد  ربماتپـس  خروم 17   14024  / 7  / 1 هرامـش 5 /  هماـن  هب  خـساپ  رد  قارع  هجراـخ  روما  ترازو  هب 

یم لاسرا  هدیـسر ، اضما  هب  نئوژ 1975  خروم 13  هک  قارع  ناریا و  ناـیم  يراوج  مه  نسح  طـباور  روشک و  ياـهزرم  هب  طوـبرم 
.ددرگ

تقوم رادراک  یناریمش -  لامج 

تسویپ

هجراخ روما  ترازو  نارهت و  رد  قارع  ترافس  هب  باطخ  ناریا  یمالسا  يروهمج  هجراخ  روما  ترازو  ربتکا 1980  خروم 26  همان 
قارع

قارع هجراخ  روما  ترازو  ربماتپس 1980  خروم 17   14024  / 7  / 1 هرامش 5 /  تشاددای  وریپ  ناریا  يروهمج  هجراخ  روما  ترازو 
: دنک نایب  ار  لیذ  بلاطم  تسا  لیام  دادغب ، رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  ترافس  هب  باطخ 

 - قارع ناریا و  نایم  یگیاسمه  طباور  روشک و  ياهزرم  هراـبرد  نئوژ 1975  داد 13  رارق  هشیمه  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود 
لمعلاروتسد دافم  هراومه  هداد و  رارق  هظحالم  دروم  ار  ربماسد 1975 -  خروم 26  یلیمکت  همان  قفاوت  راهچ  همیمض و  لکتورپ  هس 

.تسا هدومن  لمع  روکذم  ياه 

لیام هتـشاد و  ضارتعا  قارع  تلود  یناسنا  دـض  هنارگزواجت و  تامادـقا  هب  ادـیدش  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هجراخ  روما  ترازو 
اب هژیو  هب  ار  قارع  ناریا و  نایم  يزرم  تینما  هب  طوبرم  لکتورپ  تاـیلک  داد 1975 و  رارق  دافم  قارع  تلود  هک  دیامن  دـیکأت  تسا 

ياه تیلاعف  ناتسزوخ و  مالیا و  هاشنامرک ، ناتسدرک ، یبرغ ، ناجیابرذآ  ياه  ناتـسا  رد  قارع  حلـسم  ياه  هورگ  يذوفن و  لماوع 
هدرک و ضقن  ار  ناریا  یلخاد  تینما  قارع  تلود  تامادـقا ، هنوگ  نیا  اب  .تسا  هدرک  ضقن  نویبالقنا  دـض  هب  کمک  هناراکبارخ و 

.تسا هتخاس  دراو  روشک  ود  نایم  يراوج  مه  نسح  طباور  هب  يدج  تامطل 
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، دـشاب هتـشاد  دوجو  تاقفاوت  ریاس  ای  دادرارق و  نیا  ریـسفت  يریگراک و  هب  دروم  رد  یتالکـشم  قارع  تلود  رظن  زا  هکنیا  ضرف  اـب 
حوـضو هب  تاـعزانم  لـصف  لـح و  شور  نآ  رد  هک  ربماسد 1975  مئامــض 26  داد و  رارق  هدام 6  ساسا  رب  تسیاـب  یم  تامادـقا 

.تفرگ یم  تروص  هدش ، صخشم 

: هتشاد ررقم  هک  داد  رارق  هدام 4  اب  قباطم 

ناونع هب  دادرارق  همیمض  نآ و  داوم 2،1 و 3  هب  هطوبرم  مئامض  لکتورپ و  هس  دافم  هک  دندرک  حیرـصت  قوف  داد  رارق  ياه  فرط  "

رـصانع دوش و  یطخت  نآ  زا  یتسیاـبن  یطیارـش  چـیه  تحت  هک  دـشاب  یم  یمئاد  ییاـهن و  هک  دور  یم  رامـش  هب  نآ  کـفنیال  ءزج 
 " ...دش دهاوخ  لماش  ار  لصف  لح و  هعومجم  يازجتیال 

: داد رارق  هدام 5  ساسا  رب  نینچمه 

هک دنراد  دیکأت  داد  رارق  ياه  فرط  نیفرط ، یضرا  تیمامت  هب  قیقد  مارتحا  روشک و  ود  ياهزرم  ندوب  هیاعرلا  بجاو  رب  دیکأت  اب  "
 " .دشاب ییاهن  یمئاد و  هیاعرلا ، بجاو  تسیاب  یم  اهنآ  يا  هناخدور  ینیمز و  ياهزرم 

دافم رگید ، فرط  زا  .دوش  خسف  هبناج  کی  نآ  تسویپ  تاقفاوت  داد و  رارق  هک  دنک  داجیا  ار  قح  نیا  هک  درادن  دوجو  يدافم  چیه 
.تسا هتشاذگن  یقاب  هبناج  کی  خسف  مالعا  يریگ و  هناهب  تهج  یتشادرب  فالتخا  چیه  داد  رارق 

اب هطبار  رد  نئوژ 1975  داد 13  رارق  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  تلود  رظن  زا  تسا ، هدش  دـیکأت  يرایـسب  دراوم  رد  هک  روط  نامه 
كرادم و هدش و  هلدابم  ياه  تشاددای  نآ و  همیمض  لکتورپ  هس  زین  قارع و  ناریا و  نایم  یگیاسمه  طباور  روشک و  ود  ياهزرم 

هدش هلدابم  بوصم  لمعلا  روتسد  ربماسد 1975 ، خروم 26  يدعب  هدش  اضما  یلیمکت  همان  تقفاوم  راهچ  زین  نآ و  تاسلج  روتـسد 
هرامـش هب  فطع  للم  نامزاس  روشنم  هدام 102  قبط  للم  نامزاس  هناـخ  ریبد  رد  اـه  هماـن  تقفاوم  نیا  همه  نئوژ 1976 ، خروم 22 

.تسا ارجالا  مزال  هدوب و  یقاب  دوخ  توق  هب  زونه  هدش و  تبث  ات 14907  ياه 14903 

هرامش 031 دنس 

S  / 14251 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

نابآ 1359)  20  ) ربماون 1980  11 - 

تینما ياروش  سیئر  هب  باطخ  لک  ریبد  ربماون 1980  خروم 11  همان 
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امـش هینایب  نآ  رد  .منک  هراـشا  ( S  / 14244  ) قارع ناریا و  ناـیم  تیعـضو  دروم  رد  یلاـع  باـنج  ربماون  خروم 5  هینایب  هب  ملیاـم 
هب يا  هدـنیامن  مازعا  رد  لک  ریبد  هلیمج  یعاـسم  هک  دـننک  یم  لابقتـسا  تقیقح  نیا  زا  تینما  ياروش  ياـضعا  هک  دـیدش  روآداـی 

هظحالم دروم  درک ، لابند  اروف  ناوتب  هک  ار  حلص  تارکاذم  تهج  هطوبرم  ياه  تلود  اب  هناردتقم  طابترا  رد  لیهـست  تهج  هقطنم 
.دنداد

ار ما  هدـنیامن  مازعا  هک  دـنداد  عالطا  روشک  ود  ره  زورما  میا ، هدوب  سامت  رد  قارع  ناریا و  ياه  تلود  اب  نامز  نآ  رد  هک  اجنآ  زا 
هب تقو  عرـسا  رد  هک  تفریذپ  يو  مدرک و  توعد  يدـئوس  هملاپ  فالوا  ياقآ  زا  نیاربانب  .دـنا  هتفریذـپ  تقو  عرـسا  رد  هقطنم ، هب 
رد ار  شفیاظو  هدیدرگ  دهعتم  تسا و  هدش  لبقتم  ار  هفیظو  نیا  هملاپ  ياقآ  مناسرب  اروش  عالطا  هب  هک  مدنـسرخ  .دنک  رفـس  هقطنم 

.دناسر ماجنا  هب  نکمم  نامز  كدنا 

میاهدلاو تروک 

هرامش 032 دنس 

S  / 14252 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

نابآ 1359)  20  ) ربماون 1980  11 - 

لک ریبد  هب  باطخ  تینما  ياروش  سیئر  ربماون 1980  خروم 11  همان 

دروم یمـسر  ریغ  تاثحابم  رد  تینما  ياروش  ياضعا  اـب  مدومن و  هظحـالم  ار  یلاـع  باـنج  ربماون 1980  خروم 11  همان  مارتحا  اـب 
.مداد رارق  ثحب 

.دنتسه قفاوت  امش  همان  دافم  اب  قافتا  هب  تینما  ياروش  ياضعا 

تینما ياروش  سیئر  زنوسراپ -  ینوتنآ 

هرامش 033 دنس 

S  / 14255 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

نابآ 1359)  21  ) ربماون 1980  12 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  نپاژ  یمئاد  یگدنیامن  ربماون 1980  خروم 12  همان 
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.ددرگ یم  لاسرا  تسویپ  هب  یلاع  بانج  هب  باطخ  نپاژ  هجراخ  روما  ریزو  ویتا  یشویاسام  ياقآ  همان  امارتحا 

سیئر هب  باطخ  یلاع  بانج  همان  وریپ  مارتحا  اب  للم  نامزاس  رد  یمئاد  یگدـنیامن  رایتخالا  ماـت  يرفـس  يروب -  یـسین  وریهاـسام 
: دناسر یم  عالطا  هب  ( S  / 14251  ) ربماون 1980 خروم 11  تینما  ياروش 

ییامنرود چـیه  زونه  هک  تسا  یتقیقح  .تسا  هتفای  دـیدشت  دربن  نیا  هدـش و  يرپس  قارع  ناریا و  ناـیم  دربن  زا  هتفه  تفه  زا  شیب 
تلود دیدش  ینارگن  أشنم  هک  دـشاب  هتـشاد  یتدـم  ینالوط  تیهام  دـسر  یم  رظن  هب  یلعف  هشقانم  درادـن و  دوجو  سب  شتآ  تهج 

.دشاب یم  معوبتم 

دراو روشک  ود  ياه  هیامرـس  هب  ار  يدـیدش  تاراسخ  هکلب  تسا  هدـش  هانگ  یب  دارفا  ناج  نداد  تسد  زا  ثعاب  اهنت  هن  هشقاـنم  نیا 
نپاژ و يارب  قیمع  ینارگن  عوضوم  تیعضو  نیا  شرتسگ  .تسا  هداد  رارق  دیدهت  ضرعم  رد  ار  یللملا  نیب  تینما  حلص و  هتخاس و 

.دشاب یم  یللملا  نیب  هعماج  لک  زین 

تروص تینما  ياروش  یلاع و  بانج  يوس  زا  هک  هشقانم  لصف  لح و  تهج  هدنزاس  تبثم و  موادـم ، ياه  شالت  زا  معوبتم  تلود 
.دیامن یم  لابقتسا  الماک  دریگ  یم 

هب میا  هتفای  عالطا  .میامن  رکـشت  مهم  هلئـسم  نیا  يارب  یلاع  بانج  ياسرف  تقاط  ياه  شالت  زا  هدرمـش و  تمینغ  ار  تصرف  ملیاـم 
سیئر هینایب  قبط  دیا  هتفرگ  میمصت  هشقانم ، هنایوج  حلـص  عیرـس و  لصف  لح و  تهج  یلاع  بانج  هلیمج  یعاسم  زا  یـشخب  ناونع 
مازعا هشقانم  نیا  رد  ریگرد  روشک  ود  هب  دوخ  هدنیامن  ناونع  هب  ار  هملاپ  فالوا  ياقآ  ( S  / 14244  ) ربماون خروم 5  تینما  ياروش 

هب اهروشک  نیا  زا  هملاپ  ياقآ  دیدزاب  هک  تسا  راودیما  ایوق  نپاژ  .میامن  یم  لابقتسا  هناقداص  یلاع  بانج  میمـصت  نیا  زا  هک  دینک 
.دوش رجنم  هلئسم ، هنالداع  لصف  لح و  تهج  هنایوج  حلص  تارکاذم  عناوم  عفر 

حلـص لصف  لح و  تهج  اه  شالت  دنهد و  نت  نکمم  تقو  عرـسا  رد  سب  شتآ  رارقتـسا  هب  هشقانم  نیفرط  هک  میراودیما  هناقاتـشم 
ماجنا نونک  ات  هک  روط  نامه  تلاخد  مدـع  لصا  تیاعر  هب  ثلاث  ياه  فرط  هک  مراودـیما  هناقداص  .دـبای  شیازفا  هشقاـنم  هناـیوج 

.دنهد همادا  دنا ، هداد 

لماش اهنت  هن  اه  تیامح  نیا  هداد و  همادا  هشقانم  هنایوج  حلـص  لصف  لح و  تهج  تاراـکتبا  هیلک  زا  دوخ  تیاـمح  هب  نپاژ  تلود 
نایاپ رد  .ددرگ  یم  لماش  زین  ار  دـهعت  مدـع  ياهروشک  یمالـسا و  سنارفنک  نامزاس  ياه  شالت  هکلب  للم  ناـمزاس  ياـه  شـالت 

.درک دهاوخن  یهاتوک  نآ  ماجنا  زا  دشاب  هتشاد  دناوت  یم  مهم  نیارد  نپاژ  هک  یشقن  ره  موش  یم  رکذتم 

نپاژ هجراخ  روما  ریزو  وتیا -  یشویاسام 
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هرامش 034 دنس 

S  / 14272 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رذآ 1359)  5  ) ربماون 1980  26 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدنیامن  ربماون 1980  خروم 25  همان 

یگدنیامن تئیه  تقوم  رادراک  همان  يواح  ربماون 1980  خروم 11   S دنس 14249 /  هب  فطع  معوبتم ، تلود  عالطا  هب  انب  امارتحا ،
روما ترازو  ربتکا 1980  خروم 26  تشادداـی  ناونع  تحت  نآ  تسویپ  یلاـع و  باـنج  هب  باـطخ  لـلم  ناـمزاس  رد  ناریا  یمئاد 

 / هرامش 5 تشاددای  نتم  ملیام  قارع ؛ هجراخ  روما  ترازو  هب  نارهت  رد  قارع  ترافـس  هب  باطخ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هجراخ 
رد ناریا  یمالـسا  يروهمج  ترافـس  طسوت  هک  ار  قارع  يروهمج  هجراخ  روما  ترازو  ربماتپس 1980  خروم 17   14024  / 7  / 1

خـسف  " حالطـصا هب  تسا و  حیـضوت  زا  زاین  یب  دوخ  قارع  تشاددای  هک  تسا  یهیدب  .میامن  لاسرا  تسویپ  هب  هدـش  لاسرا  دادـغب 
رپ .دـشاب  یمن  ناریا  تلود  تایمهو  زج  يزیچ  ناریا  ياعدا  هتفرگ و  تروص  قارع  يروهمج  تلود  طسوت  هک  تسین  هبناج " کی 

.تسا راکشآ  دروم  نیا  رد  ناریا  تلود  يراک  بیرف  تسا  حضاو 

نیرت مهم  هدرکن و  هراـشا  روـشک  يزرم  دادرارق  هدام 4  لماک  نتم  هب  دـشاب  یم   S دنـس 14249 /  تسویپ  رد  هک  ناریا  تشاددای 
: تسا لیذ  حرش  هب  هدش  فذح  شخب  .تسا  هدرک  فذح  ار  نیفرط  يارب  مازلا 

« .دوب دهاوخ  راگزاسان  ریازجلا  قفاوت  حور  اب  حوضو  هب  لصف  لح و  نیا  تایلک  يازجا  زا  کی  ره  ضقن  نآ ، قبط  رب  »

رگید راب  کی  ناریا  تلود  هتفرگ و  تروص  ینوناق  تیعـضو  نتخاس  گـنر  مک  تهج  هک  تسا  یـشالت  تسا  تیمها  زئاـح  هچنآ 
راصتخا هب  هک  دیوگ  خساپ  تینما  ياروش  رد  یلعف و  تسشن  یط  رد  یمومع  عمجم  رد  ار  ناریا  لالدتسا  نیا  دوب  هتفای  تصرف  العف 

کی ره  ضقن  مدع  داد و  رارق  دوجو  هب  طونم  هدام 6  دربراک  هکنیا  موهفم  هب  هدوب  رصحنم  الباقتم  دافم 4 و 6  هک  تفگ  ناوت  یم 
دوش و یم  يریگراک  هب  دشاب ، هتشاد  دوجو  زونه  دادرارق  هک  یتقو  اهنت  هدام 6  رگید  ترابع  هب  .دشاب  یم  نآ  يازجتی  رصانع ال  زا 

دربراک ای  ریـسفت  اب  نیفرط  هک  یتقو  ای  دوش و  یم  يریگراک  هب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  زونه  دادرارق  هک  یتقو  اهنت  نیفرط  هک  یتقو  ای 
هب تسا  هدش  خسف  دادرارق  لک  هک  تسا  ینعم  نیدب  دیدرگ  ضقن  هدام 4  هک  یتقو  .دنشاب  هتشادن  قفاوت  نآ  رد  جردنم  ینف  يازجا 

هنوگ ره  .تسا  هدش  هئارا  دشاب ، یم  نیفرط  قفاوت  يانبم  هک  حرط  یسایس  یقوقح -  بناوج  روکذم  هدام  رد  هک  یتروص 
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ریازجلا داد  رارق  همانقفاوت و  رصانع  موادم  ضقن  .تسا  نکمم  ریغ  نآ  ققحت  دشاب ، هتـشاد  تریاغم  هدام  ود  نیا  دافم  اب  هک  يا  هلدا 
قارع يارب  تقیقح  رد  تسا و  قارع  تشاددای  نیا  دیؤم  تسا  هدـش  رکذ  بیترت  هب  نآ  هدام 4  فارگاراپ 4 و  رد  هک  ناریا  طسوت 

.تسا هتشاذگن  یقاب  ارجا  تهج  يداد  رارق  چیه 

هدش خوسنم  داد  رارق  نیا  قبط  تاعزانم  هنایوج  حلص  لصف  لح و  هب  اعقاو  ناریا  تلود  رگا  هک  دوش  رکذ  تسا  مزال  هنیمز ، نیا  رد 
هیلع زواجت  بکترم  نآ  ياج  هب  دوش و  یمن  لسوتم  قارع  اـب  دوخ  هشقاـنم  رد  لـصف  لـح و  شور  نینچ  هب  ارچ  سپ  تسا ، دـقتعم 

.تسا هدش  دادرارق 1975 ، قباطم  قارع  ررکم  تارکذت  مغر  یلع  قارع ، یضرا  تیمامت  تیمکاح و 

ياعدا تسا ، هدـش  ناریا  هیلع  یناسنا  دـض  تامادـقا  زواـجت و  بکترم  قارع  هکنیا  رب  ینبم  ناریا  تشادداـی  رد  هک  هناـحیقو  ماـهتا 
نآ هب  ربتکا  ياه 17،15،3  خیرات  رد  تینما  ياروش  یمومع و  عمجم  رد  لیصفت  هب  قارع  يروهمج  هجراخ  ریزو  هک  تسا  يرگید 

تـسا هدش  اعدا  روط  نیمه  .دنیوگ  یم  نخـس  دوخ  قیاقح  اریز  دوش  هداد  يرت  لماک  خساپ  هک  دشن  هدید  مزال  تسا و  هداد  خساپ 
ود تسا  مزال  .تسا  هتخاس  دراو  همطل  تلود  ود  ناـیم  يراوج  مه  نسح  طـباور  هب  هدرک و  ضقن  ار  ناریا  یلخاد  تینما  قارع  هک 

قارع نتسناد  رصقم  تهج  یـشالت  تقیقح  رد  تسا  هدناوخ  یلخاد  تینما  ضقن  ناریا  تلود  هچنآ  الوا  میوش : روآ  دای  ار  تیعقاو 
ایناث .دـندرک  افیا  هاش  هیلع  یمهم  شقن  هک  تسا  ناـشدوخ  یلم  قوقح  هب  یباـی  تسد  تهج  ناریا  یموق  ياـه  تیلقا  ياـهدربن  رد 

ياهاتـسور اهرهـش و  ارچ  هک  میوش  بجعتم  تسا  قح  سپ  تسا  مرتحم  ناریا  تلود  يارب  ردـق  نآ  يراوج  مه  نسح  طـباور  رگا 
هرامـش تشاددای  نتم  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  نایاپ  رد  .دیامن  یم  نارابمب  ناراب و  هلولگ  موادم  روط  هب  قوف  لصا  قباطم  ار  یقارع 

یمالـسا يروهمج  ترافـس  هب  باطخ  قارع  يروهمج  هجراخ  روما  ترازو  طسوت  هک  ربماون 1980  خروم 16  15639  / 4  / 1  / 7
.دشاب یم  تسویپ  هدش ، لاسرا  قوف  تشاددای  اب  خساپ  رد  دادغب  رد  ناریا 

قارع يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  یلعلا -  رمع  حلاص 

تسویپ

14024  / 7  / 1 هرامش 5 / 

ربماتپس 1980  17 دادغب ،

اب هک  دناسر  یم  عالطا  هب  امارتحا  دادغب ، رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  ترافس  زا  رکشت  نمض  قارع  يروهمج  هجراخ  روما  ترازو 
سرام خروم 6  لصف  لح و  داد  رارق  دافم  ضقن  هب  هجوت 
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ياـهزور نیلوا  زا  قارع  فلاـخم  رـصانع  هـب  نداد  هاـنپ  قارع و  يروـهمج  یلخاد  روـما  رد  ناریا  موادـم  تلاـخد  ریازجلا و   1975
روصق قارع ، نیمزرـس  هب  يدـعت  يراوج ، مه  نسح  طباور  زا  هدافتـسا  ءوس  قارع ، یلخاد  تینما  رد  تلاخد  هاـش ، میژر  ینوگنرس 

روز زا  هدافتـسا  اب  اه  نیمزرـس  نآ  ندنادرگزاب  تهج  قارع  يروهمج  نتخاس  راداو  زین  قارع و  ياه  نیمزرـس  ندـنادرگزاب  تهج 
راکـشآ و لوئـسم  تاماقم  تاراهظا  اه و  هیمالعا  رد  دشاب ، یم  شا  یـضرا  تیمامت  تیمکاح و  زا  عافد  تهج  شا  ینوناق  قح  هک 

دادرارق تسا  هتفرگ  میمـصت  قارع  يروهمج  تلود  اذل  دزرو ، یم  بانتجا  تاقفاوت  يارجا  زا  هک  تسا  هدـش  زاربا  ینمـض  روط  هب 
تلود قارع و  يروـهمج  تـلود  ناـیم  يراوـج  مـه  نـسح  اـهزرم و  دروـم  رد  دادرارق  نـیا  .دـهد  رارق  هظحـالم  دروـم  ار  ریازجلا 

راهچ روکذـم و  قفاوت  ساـسا  رب  نئوژ 1975  خروم 13  دادـغب  رد  هدـش  اضما  مئامـض  لـکتورپ و  هس  همیمـض  هب  ناریا  يروتارپما 
دانـسا هدش و  هلدابم  ياه  تشاددای  ربماسد 1975 ، خروم 26  دادغب  رد  هدـش  اضما  مئامـض  روکذـم و  داد  رارق  یلیمکت  همانتقفاوم 
ریازجلا قفاوت  فارگاراپ 4  دافم  اب  قباطم  لمع و  فرح و  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  طسوت  نآ  ضقن  هب  هجوت  اب  كرتشم 

.تسا لطاب  چوپ و  روکذم ، دادرارق  هدام 4  و 

شرگن دـنریذپب و  ار  دـیدج  تیعـضو  هک  دـنک  یم  توـعد  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  تـلود  تاـماقم  زا  قارع  يروـهمج  تـلود 
برعلا طش  رد  شا  یبآ  یکاخ و  نیمزرـس  رد  شا  ینوناق  قح  روشک و  نیا  تیمکاـح  قارع و  ربارب  رد  ار  يا  هنـالقاع  هنالوئـسم و 

.دشاب یم  تیولوا  ياراد  ریازجلا  روکذم  قفاوت  رد  هک  یتروص  هب  دنیامن  ذاختا 

.داد دهاوخ  لاقتنا  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  هب  ار  قوف  دراوم  ترافس  نیا  هک  داد  نانیمطا  هناخترازو  نیا 

15639  / 4  / 1 هرامش 7 / 

ربماون 1980 خیرات 16 

تلود هک  دناسر  یم  عالطا  هب  امارتحا  دادغب  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  ترافس  زا  رکـشت  اب  قارع  يروهمج  هجراخ  روما  ترازو 
زین ناریا و  قارع و  ناـیم  يراوج  مه  نسح  روشک و  ود  ياـهزرم  دروـم  رد  داد 1975  رارق  دافم  هرابرد  تاـثحابم  قارع  يروهمج 
داد رارق  نآ  ررکم  ضقن  اب  المع  ناریا  هک  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب  .دـناد  یم  لطاب  ار  نآ  هدومن و  در  ار  طوبرم  مئامـض  لکتورپ و 

هتخاس رثا  یب  ار  دادرارق  نآ ، مهم  دافم  ضقن  اب  هکلب  دنا  هتخانـشن  تیمـسر  هب  ار  دادرارق  هک  ناریا  تاماقم  هیمالعا  قیرط  زا  اهنت  هن 
نآ رارکت  مدـع  راتـساوخ  دـیدرگ و  نایب  نآ  ضقن  حرطم و  ناریا  تلود  هب  قارع  تلود  ياـه  تشادداـی  رد  قوف  دراوم  هیلک  .دـنا 

دیدشت .تسا  هدش 
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رد تلاخد  قارع و  ياهرهـش  ناراب  هلولگ  يزرم ، ياه  هاگیاپ  هیلع  هدـشن  نالعا  گنج  ندرک  زاغآ  اـب  قارع  هیلع  ناریا  تازواـجت 
هرامـش تشاددای  دافم  ور  نیمه  زا  تسا ، روکذـم  دادرارق  ققحت  رد  ناریا  راکـشآ  يراددوخ  رب  یمکحم  لـیلد  قارع  یلخاد  روما 

.تسا داد  رارق  یئزج  یلک و  در  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  ربتکا 1980  خروم 30   1136

هرامش 035 دنس 

S  / 14274 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رذآ 1359)  7  ) ربماون 1980  28 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  ناریا  یمئاد  یگدنیامن  تئیه  تقوم  رادراک  ربماون 1980  خروم 26  همان 

.ددرگ یم  لاسرا  ناریا  یمالسا  يروهمج  هجراخ  ریزو  نواعم  یهانپ  ادخ  .ك  ياقآ  همان  تسویپ  هب  امارتحا 

رادراک یناریمش -  لامج 

تسویپ

لک ریبد  هب  باطخ  ناریا  هجراخ  روما  ریزو  نواعم  ربماون 1980  خروم 12  همان 

ادخ مان  هب 

یلاع بانج  هجوت  ملیام  هدحتم ، یبرع  تاراما  هجراخ  ریزو  هللا  دبع  دیـشر  ياقآ  ( S  / 14111  ) تسوگآ 1980 خروم 6  همان  وریپ 
: میامن بلج  لیذ  تاکن  هب  ار 

یناریا هریزج  هس  میا  هدـناسر  دـحتم  للم  نامزاس  رد  ناهج  فلتخم  ياهروشک  ناگدـنیامن  عالطا  هب  اررکم  اـم  هک  روط  ناـمه  - 1
ياه هشقن  .تسا  هدوب  ناریا  نیمزرـس  کـفنیال  زج  هشیمه  هدـش و  عقاو  سراـف  جـیلخ  رد  کـچوک  بنت  گرزب و  بنت  یـسوموبا ،

.دنشاب یم  تیعقاو  نیا  رب  یهاوگ  دهاش و  هک  دنتسه  یخیرات  قیاقح  زین  كرادم  دانسا و  دوجوم ،

سیلگنا يرامعتـسا  تردـق  هک  يا  هرود  یط  اهنت  هدرک و  لامعا  دوخ  نیمزرـس  زا  شخب  نیا  رب  ار  دوخ  تیمکاـح  اـمئاد  ناریا  - 2
سراف جیلخ  زا  یـسیلگنا  ياهورین  جورخ  زا  سپ  داتفا و  هرطاخم  هب  ناریا  تیمکاح  یتقوم  تدم  يارب  درک  لاغـشا  روز  اب  ار  ریازج 

.تفرگ رس  زا  ریازج  نیا  رب  ار  دوخ  ینوناق  تیمکاح  ناریا  لاس 1971 ، رد 
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تسا یتقیقح  نیا  هدش ، حیرصت  ( S  / 13918  ) لیروآ 1980 خروم 2  قارع  هجراخ  ریزو  همان  هب  ام  خـساپ  رد  هک  روط  ناـمه  - 3
چیه تقیقح  رد  .دریگ  رارق  یطیارـش  چـیه  تحت  هرکاذـم  اـی  هظحـالم  دروم  دـناوت  یمن  تسا و  ناریا  هب  قلعتم  روکذـم  ریازج  هک 
رارق هرکاذم  هحماسم و  دروم  رگید  روشک  اب  ار  شا  نیمزرـس  زا  یـشخب  دهاوخب  هک  درادن  دوجو  ناهج  رد  یلقتـسم  دازآ و  روشک 

.دهد

هس رب  ناریا  تیمکاح  هک  ینارود  یط  رد  یتح  ینامز و  چیه  هک  دراد  یم  مالعا  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  رگید  راب  کی  - 4
ردارب ناگیاسمه  اب  ییورردور  هنوگ  ره  زا  دوب  هدـش  عطق  اـیناتیرب  يرامعتـسا  تردـق  تسد  هب  اـهنآ  لاغـشا  لـیلد  هب  یناریا  هریزج 

.دیزرو يراددوخ  دوخ  برع 

هک میبـجعتم  اـم  دوـب ، هدرک  بجعت  زاربا  ناریا  هجراـخ  ریزو  هماـن  زا  هـک  هدـحتم  یبرع  تاراـما  هجراـخ  ریزو  رکفت  مـغر  یلع  - 5
عفد هقطنم  نیا  زا  ار  اه  تردـق  ربا  هطلـس  دراد  شالت  شناملـسم  مدرم  تازرابم  اـب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هک  یناـمز  رد  هنوگچ 
یم هقطنم  هیاسمه  تسود و  ياهروشک  نایم  يردارب  تدحو و  لصارب  یفنم  ریثأت  هک  دریگ  یم  تروص  یبذک  ياعدا  نینچ  دیامن 

تسا مزال  .تسا  هدش  اهنآ  فسأت  ثعاب  اقیمع  هدرک و  هدز  تفگش  ار  ناریا  ناملسم  مدرم  هک  هچنآ  تسا  نیا  دشاب و  هتشاد  دناوت 
لواپچ و تراغ و  تحت  زونه  هک  ناهج  ناملـسم  للم  زین  دـحتم و  للم  نامزاس  لک  ریبد  ناونع  هب  یلاـع  باـنج  هجوت  بلج  تهج 
، يدازآ تاهج  دیدج  رصع  رد  ار  هار  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  ینامز  رد  هژیو  هب  دنراد  رارق  برغ  قرـش و  ياه  تردق  تازواجت 

تهج ار  دوخ  ياـه  ییاـناوت  اـه و  شـالت  هیلک  دـیاب  تسا ، هدرک  راوـمه  ناـهج  موـلظم  لـلم  ناناملـسم و  همه  هوکـش  لالقتـسا و 
هرهب اب  تسا  نکمم  هک  یعقاو  ریغ  تاراهظا  یقطنم و  ریغ  تامادقا  زا  تسب و  راک  هب  سدقم » هدیقع   » نیا زا  تظافح  يرادـهگن و 

.دیزرو بانتجا  دوش ، عقاو  هدافتسا  ءوس  دروم  یللملا  نیب  مسینویهص  زین  برغ و  قرش و  لماوع  يرادرب 

یشخب هدرک  ناونع  کچوک  بنت  گرزب و  بنت  یـسوموبا ، یناریا  هریزج  هس  هرابرد  هدحتم  یبرع  تاراما  هجراخ  ریزو  هک  یتاکن 
هجیتن .تسا  هتفای  ققحت  هقطنم  رد  قارع  تلود  راشف  اب  هک  تسا  يا  هدـش  يزیر  حرط  لبق  زا  هدـش و  باسح  تاکیرحت  هئطوت و  زا 

.تسا ناریا  هب  قارع  هنایشحو  زواجت  رضاح  لاح  رد  ییوجارجام  نیا  موش 

.داد شرتسگ  ار  برخم  گنج  نیا  داعبا  شا ، هنابلط  هاج  لایما  هب  لین  رطاخ  هب  هکلب  درک  لیمحت  ناریا  هب  ار  گنج  اهنت  هن  قارع 

ناریا یمالـسا  يروهمج  نیمزرـس  هب  زواجت  رد  ثعب  تلود  هک  تسا  یگرزب  همقل  دـیعلطم  یبوخ  هب  یلاـع  باـنج  هک  روط  ناـمه 
دح ات  یناسنا  دض  برخم و  رازبا  ره  اب  ار  ینوکـسم  قطانم  اهرهـش و  هنارورـش ، تامادـقا  ییانتعا و  یب  اب  زور  ره  تسا و  هتـشادرب 

ناکما
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نادرم ناکدوک و  نانز ، نایماظن ، ریغ  ابلاغ  هک  هدـش  رجنم  ام  نانطومه  زا  نت  نارازه  تداهـش  هب  هک  دـیامن  یم  بیرخت  ناراـبمب و 
.دنشاب یم 

رپ .تسین  هیجوت  لباق  هناتـسود  رـشب  ای  یللملا  نیب  تاررقم  نوناق و  چـیه  اب  تسا  هدـش  بکترم  قارع  تلود  نونک  ات  هک  یتاـیانج 
.تسا هتفرگ  تروص  دنراد ، رشب  قوقح  زا  عافد  هیاد  هک  یناهج  مسیلایرپما  اه و  تردقربا  تیامح  اب  تایانج  نیا  هک  تسا  حضاو 

هدـش اضما  ياه  لکتورپ  تاقفاوت و  دافم  يراوج و  مه  تسایـس  لـصا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  میژر  هکنیا  هناـهب  هب  قارع  تلود 
.دوش لسوتم  یماظن  تامادقا  روز و  زا  هدافتسا  هب  هدش  راداو  هک  تسا  یعدم  تسا ، هدومنن  تیاعر  ار  لاس 1975 

روشک ود  ياهزرم  دروم  رد  تاقفاوت  يارجا  تهج  دوجوم  تالکـشم  لح  قارع  تلود  رکف  رگا  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  نونکا 
قفاوت هدام 6  اب  قباـطم  یتامادـقا  هب  ارچ  تسا  قارع  ناریا و  ناـیم  هدـش  اـضما  ياـه  لـکتورپ  ریاـس  يراوج و  مه  نسح  طـباور  و 

.تسا هدش  نایب  نآ  رد  تافالتخا  لح و  تهج  قیقحت  شور  لیصفت  هب  حوضو و  هب  هک  هدشن  لسوتم  شیاه  لکتورپ  روکذم و 

حلص ياهرازبا  نیا  هک  ارچ  تسین ، شیب  يروصت  هداتفا ، هرطاخم  هب  ناریا  طسوت  قارع  یـضرا  تیمامت  هک  هیاپ  یب  چوپ و  ياهاعدا 
ییاوـه تـالمح  اـب  ار  يراکـشآ  زواـجت  .تسا  هدـیدرگ  لـسوتم  یماـظن  مادـقا  هب  میژر  نیا  هدـش و  هتفرگ  هدـیدان  مهم  هناـیوج و 

.دومن لیمحت  ناریا  هب  ار  گنج  نیا  درک و  زاغآ  ام  ینوکسم  قطانم  اهرهش و  هب  هناریگلفاغ 

مازعا هب  مادـقا  درک و  ضقن  ار  اهزرم  تینما  هب  طوبرم  لـکتورپ  هژیو  هب  قفاوت 1975  دافم  قارع  دـیعلطم ، یبوخ  هب  هک  روط  نامه 
ناتسچولب ناتـسیس و  یتح  ناتـسزوخ و  مالیا ، هاشنامرک ، ناتـسدرک ، یبرغ ، ناجیابرذآ  ياه  ناتـسا  هب  حلـسم  ياه  هورگ  لماوع و 

ناربج تاراسخ  نینچمه  دنزاس  لتخم  ار  ناریا  یلخاد  تینما  اتیاهن  دـنیامن و  کمک  نویبالقنا  دـض  هب  هدرک و  يراکبارخ  ات  دومن 
.دندش ببس  ار  روشک  ود  نایم  يراوج  مه  نسح  تسایس  هب  يریذپان 

یضرا تیمامت  ظفح  لالقتـسا و  ساسا  رب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یجراخ  تسایـس  هک  منک  دیکأت  رگید  راب  کی  ملیام  نایاپ  رد 
زا ناریا  تلم  هک  تسا  حـضاو  رپ  .تسا  هدـش  هداهن  انب  شناگیاسمه  همه  اـب  يراوج  مه  نسح  تسایـس  ناـهج و  ياـهروشک  هیلک 

.درک دهاوخ  عافد  ناوت  هیلک  اب  دوخ  نیمزرس  یضرا  تیمامت  لالقتسا و 

هجراخ روما  ریزو  نواعم  یهانپادخ -  میرک  دمحم 

68 ص :

دلج 1 للم  نامزاس  دانسا  رد  قارع  ناریا و  www.Ghaemiyeh.comگنج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


(1359  - 60  ) لاس 1981 دانسا  همجرت 

هرامش 036 دنس 

S  / 14379 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

نمهب 1359)  30  ) هیروف 1981  19

لک ریبد  هب  للم  نامزاس  رد  ناریا  یمئاد  یگدنیامن  تئیه  تقوم  رادراک  هیروف 1981  خروم 18  همان 

ربماسد 1980 خروم 1   424  / 7 - 2  / 8790 424 و 18 /   / 7  - 2  / 7400 ياه 18 /  هرامـش  هب  اه  تشاددای  نتم  تسویپ  هب  امارتحا 
.ددرگ یم  لاسرا  نارهت  رد  قارع  يروهمج  ترافس  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  هجراخ  روما  ترازو  هیوناژ 1981  و 14 

تقوم رادراک  یناریمش -  لامج 

تسویپ 1

424  / 7  - 2  / 7400 هرامش 18 / 

روـما ترازو  ربـماون 1980  خروـم 16   15639 / 4  / 1 هرامـش 7 /  تشادداـی  وریپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هجراـخ  روـما  ترازو 
نـسح طباور  يزرم و  دادرارق  هک  درک  دیکأت  رگید  راب  کی  دادـغب ، رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ترافـس  هب  باطخ  قارع  هجراخ 

دشاب و یم  ریغتی  یمئاد و ال  یعطق ، روکذم  دادرارق  هدام 4  اب  قباطم  نآ ، همیمض  لکتورپ  هس  نئوژ 1975 و  خروم 13  يراوج  مه 
هبناج کی  خسف  ناریا  تلود  .تسا  یعطق  یمئاد و  ریغتیال ، روکذـم  دادرارق  هدام 5  اب  قباطم  دادرارق  نیفرط  یبآ  ینیمز و  ياـهزرم 

.دنک یم  در  ار  قارع  تلود  بناج  زا  روکذم  دادرارق 

ناریا یمالـسا  يروهمج  تلود  هدش ، رکذ  ربتکا 1980  خروم 26   424  / 7  - 2  / 6336 هرامـش 18 /  تشاددای  رد  هک  روط  نامه 
خروم يراوج  مه  نسح  طباور  يزرم و  داد  رارق  هب  هراومه 
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تاـقفاوت دادرارق و  داـفم  و  ربماسد 1975 ) خروم 16   ) نآ لمکم  هماـن  تقفاوم  راـهچ  همیمـض و  لـکتورپ  هس  نـئوژ 1975 و   13
.تسا روآ  مازلا  مارتحا و  دروم  ناریا  يارب  هدوب و  دنب  ياپ  روکذم 

دافم امئاد  قارع  تلود  هک  دـناسر  یم  عالطا  هب  دوش -  عقاو  دـیکأت  دروم  دـیاب  هک  روکذـم -  تشادداـی  يدـعب  شخب  هب  هجوت  اـب 
یلخاد تینما  هدرک و  ضقن  شا  یناسنا  دض  هنارگ  زواجت  تامادـقا  اب  ار  اهزرم  تینما  دروم  رد  نآ  لکتورپ  هژیو  هب  دادرارق 1975 
کمک اب  ار  هناراک  بارخ  ياه  تیلاعف  هدنکفا و  هرطاخم  هب  ناریا  يزرم  ياه  ناتسا  هب  حلسم  ياه  هورگ  لماوع و  مازعا  اب  ار  ناریا 
یماظن زواـجت  گـنج ، لـیمحت  اـب  ار  يریذـپان  ناربج  تاراـسخ  قارع  تلود  هوـالع ، هب  .تسا  هداد  ماـجنا  ناریا  بـالقنا  نانمـشد 

هب ار  روشک  ود  يراوج  مه  نسح  طباور  هتخاس و  دراو  ناریا  ینوکـسم  قطانم  اهرهـش و  هب  هناریگ  لفاغ  ییاوه  تالمح  راکـشآ و 
همان تقفاوم  ریاس  روکذم و  دادرارق  يارجا  دروم  رد  قارع  تلود  يارب  یلکـشم  رگا  هک  دـش  رکذـتم  دـیاب  .تسا  هدـنکفا  هرطاخم 
لصف لح و  يامنهار  لیـصفت  هب  حوضو و  هب  ربماسد 1975  خروم 26  تسویپ  روکذم و  دادرارق  هدام 6  دراد ، دوجو  طوبرم  ياه 

.تسا تالکشم  لیبق  نیا 

قارع ناریا و  نایم  يراوج  مه  نسح  طـباور  يزرم و  دادرارق  هک  دـنک  یم  مـالعا  رگید  راـب  کـی  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود 
خروم 26 لمکم  همان  تقفاوم  راهچ  زین  اه و  همیمـض  هدـش ، هلدابم  ياه  همان  نآ ، همیمـض  لکتورپ  هس  و  نئوژ 1975 ) خروم 13  )

.تسا روآ  مازلا  ربتعم و  نانچمه  ربماسد 1975 

تسویپ 2

424  / 7  - 2  / 8790 هرامش 18 / 

روما ترازو  ربماسد 1980  خروم 27   17650  / 4  / 1 هرامـش 7 /  تشاددای  وریپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هجراـخ  روما  ترازو 
: تسا هدرک  هراشا  لیذ  بلاطم  هب  دادغب  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  ترافس  هب  قارع  هجراخ 

نایم يراوج  مه  نسح  طـباور  يزرم و  داد  رارق  هدام 5  اب  قباطم  ربماسد 1980 ، ربتکا و 15  تشاددای 26  رد  البق  هک  روط  ناـمه 
، اه تلود  یـضرا  تیمامت  هب  لماک  مارتحا  اهزرم و  ندوب  ریغتی  هب ال  هجوت  اب  هدـش و  هراشا  نئوژ 1975 ) خروم 13   ) قارع ناریا و 

يروهمج تلود  هلیـسو  هب  روکذـم  دادرارق  هبناج  کی  خـسف  هدوب و  ییاهن  یمئاد و  ریغتیال ، قارع ، ناریا و  یبآ  ینیمز و  ياـهزرم 
ناریا نایم  يراوج  مه  نسح  طباور  اهزرم و  داد  رارق  میا ، هدرک  مالعا  ياهراب  هک  روط  نامه  .درادـن  ینوناق  شزرا  راـبتعا و  قارع 
لمکم همان  تقفاوم  راهچ  نآ و  مئامـض  هدـش و  هلدابم  ياه  همان  نآ ، همیمـض ي  لکتورپ  هس  و  نئوژ 1975 ) خروم 13   ) قارع و 

خروم 26
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، راکـشآ مجاهت  لـماک  تیلوئـسم  نیارباـنب ، .تسا  ینوناـق  راـبتعا  ياراد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  يارب  زونه  ربماسد 1975 
یم قارع  تلود  هجوتم  تسا ، هاگآ  نآ  زا  یبوخ  هب  للملا  نیب  هعماج  هک  تامادقا  نیا  جـیاتن  زین  ناریا و  هب  هلمح  یلیمحت و  گنج 

.دشاب

هرامش 037 دنس 

S  / 14401 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

دنفسا 1359)  25  ) سرام 1981  16 - 

لک ریبد  هب  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدنیامن  سرام 1981  همان 10 

یگدنیامن تئیه  تقوم  رادراک  همان  يواح  هک  هیروف 1981  خروم 19   S دنـس 14379 /  وریپ  معوبتم ، تلود  عالطا  هب  انب  امارتحا ،
هیوناژ 1981 ربماسد 1980 و 14  خروم 1  تشاددای  ود  لماش  نآ ، تسویپ  و  تسا ، یلاع  باـنج  هب  لـلم  ناـمزاس  رد  ناریا  یمئاد 

تـشاددای ود  نتم  هک  مناسرب  عالطا  هب  ملیام  تسا ، هداتـسرف  نارهت  رد  قارع  يروهمج  ترافـس  هب  ناریا  هجراـخ  روما  ترازو  هک 
نیا ود  ره  .تسا  هدش  لاسرا  قارع  يروهمج  هجراخ  روما  ترازو  هب  زین  دادغب  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  ترافس  طسوت  روکذم 

.دش هداد  خساپ  دشاب ، یم  تسویپ  هک  تشاددای  ود  اب  تقو  عرسا  رد  اه  تشاددای 

همادا شیاه  يراک  بیرف  هب  نانچمه  ناریا  تلود  تسین و  دـیدج  ناریا  تشاددای  ود  عوضوم  هک  مناسرب  عالطا  هب  ملیاـم  نینچمه 
لاـس 1975 رد  روشک  ود  ياـهزرم  هدـش  خوسنم  داد  رارق  هدام 4  هب  دوب  هتـسیاش  هک  هدـش  هراشا  تسخن ، تشادداـی  رد  .دـهد  یم 

: دوش یم  هراشا  نآ  هب  لیذ  رد  هک  تسا  هارمه  هدش ، ضورفم  نیفرط  يارب  هک  یتادهعت  نیرت  مهم  فذح  اب  اما  دوش ، عوجر 

" .دشاب یم  راگزاسان  ریازجلا  قفاوت  حور  اب  حوضو  هب  لصف ، لح و  تایلک  نیا  يازجا  زا  کی  ره  ضقن  ساسا ، نیا  رب  "

.تسا هدشن  هدمآ ، روکذم  هدام  رد  هچنآ  هب  يا  هراشا  چیه  مود  تشاددای  رد 

مک روکذم  داد  رارق  داوم 5 و 6  هب  عاجرا  اب  ار  رگید  ینوناق  طیارـش  هک  تسا  هدرک  شالت  ناریا  تلود  رگید  راب  کـی  هوـالع ، هب 
یم رارکت  .دوب  هدرک  حرطم  تینما  ياروش  رد  مه  یمومع و  عمجم  نیـشیپ  تسـشن  رد  مه  ار  عوضوم  نیا  قارع  البق  .دزاس  گـنر 

ضقن مدع  اب  داد  رارق  تیهام  رد  هدام 6  دربراک  دنراد و  یعیسو  موهفم  الباقتم  داوم 4 و 6  منک 
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.تسا هارمه  هدش ، ضرف  کیکفت  لباق  ریغ  لبق  زا  هک  رصانع  کیاکی 

ای ریسفت  رد  نیفرط  هک  یتقو  ای  دشاب و  هتشاد  یجراخ  دوجو  زونه  داد  رارق  هک  تسا  هدافتـسا  لباق  یتقو  اهنت  هدام 6  رگید ، نایب  هب 
هب ددرگ ، یم  خسف  داد  رارق  لک  هک  تسا  موهفم  نیدـب  دـش  ضقن  هدام 4  هک  یتقو  .دنـشاب  هتـشادن  قفاوت  نآ  ینف  تایئزج  دربراک 

، يریاغم لالدتـسا  ره  .دوش  یم  طوبرم  نیفرط  قفاوت  هب  هدوب و  رظن  دم  نآ  یقوقح  یـسایس -  بناوج  روکذم  هدام  رد  هک  یتروص 
هک ناریا  طسوت  ریازجلا  دادرارق  همان و  تقفاوم  رـصانع  ررکم  ضقن  .دزاس  یم  نکمم  ریغ  ضقانتم و  لمع ، رد  ار  دـنب  ود  نیا  دافم 

.دراذگ یمن  یقاب  قارع  يارب  ارجا  تهج  ار  يدادرارق  چیه  تقیقح  رد  هدش ، رکذ  نآ  دنب 4  فارگاراپ 4 و  رد 

نیا ساسا  رب  تاشقانم  هنایوج  حلص  لصف  لح و  هب  اعقاو  ناریا  تلود  رگا  هک  موش  روآدای  رگید  راب  کی  تسا  مزال  هنیمز ، نیا  رد 
ياج هب  دوش و  یمن  لسوتم  قارع  اب  دوخ  لـئاسم  لـصف  لـح و  تهج  يرازبا  نینچ  هب  ارچ  سپ  دراد  داـقتعا  هدـش  خوسنم  دادرارق 

؟ دنک یم  زواجت  قارع  یضرا  تیمامت  تیمکاح و  هب  اررکم  دادرارق 1975 ، دروم  رد  قارع  ررکم  تارکذت  مغر  یلع  نآ ،

شیب ییاعدا  هدش ، ناریا  هیلع  یناسنا  دـض  تامادـقا  زواجت و  بکترم  قارع  هکنیا  هب  هراشا  ناریا و  ياه  تشاددای  رد  زواجت  ماهتا 
.تسا هداد  خساپ  نآ  هب  ربتکا  رد 15،3 و 17  تینما  ياروش  یمومع و  عمجم  رد  لیـصفت  هب  قارع  يروهمج  هجراخ  ریزو  تسین و 

هک اعدا  نیا  دروم  رد  روط  نیمه  .دـنیوگ  یم  نخـس  دوخ  قیاـقح  اریز  هدـشن ، تساوخرد  عوضوم  نیا  هراـبرد  يرت  لـماک  خـساپ 
ار هتکن  ود  تسا  مزـال  تسا ، هدز  همطل  روـشک  ود  ناـیم  يراوـج  مه  نسح  طـباور  هـب  هدرک و  ضقن  ار  ناریا  یلخاد  تـینما  قارع 

يریگرد رد  قارع  نتـسناد  رـصقم  يارب  تسا  یـشالت  عقاو  رد  هدـناوخ ، یلخاد  تینما  ضقن  ناریا  تلود  هچنآ  ـالوا  موش : روآداـی 
ایناث .ددرگ  یمزاب  هاش  هیلع  اـهنآ  یتسرپ  نهیم  شقن  هب  هک  شیوخ ، یلم  قوقح  هب  یباـی  تسد  يارب  ناریا  یموق  ياـه  تیلقا  ياـه 

ناراـب و هلولگ  ارچ  هک  مینک  بجعت  دـیابن  تقیقح  رد  سپ  تسا  مرتـحم  ناریا  تلود  يارب  هنوگنیا  يراوـج  مه  نسح  طـباور  رگا 
.تسا هدوب  لصا  نآ  اب  قباطم  قارع  ياهاتسور  اهرهش و  موادم  نارابمب 

دراوم رد  البق  ناریا  ياه  تشاددای  رد  جردنم  بذـک  تاماهتا  یقطنم و  ریغ  ياه  لالدتـسا  هچ  رگا  هک  منک  دـیکأت  ملیام  نایاپ  رد 
عقاو رد  هک  یتاماهتا  اه و  لالدتسا  نامه  رارکت  دیاش  دراد  داقتعا  ناریا  تلود  هک  دسر  یم  رظن  هب  زونه  اما  تسا ، هدش  هدر  ددعتم 
لباق ینوناق  رظن  زا  هن  شعـضاوم  هک  دشاب  هدرک  كرد  دـیاب  نونکات  ناریا  تلود  .تسا  رت  کیدزن  تقیقح  هب  تسین ، شیب  یبارس 

.تسا دنمدوس  هقطنم  رد  حلص  میمعت  يارب  هن  تسا و  لوبق 

یمئاد یگدنیامن  یلعلا -  رمع  حلاص 

72 ص :

دلج 1 للم  نامزاس  دانسا  رد  قارع  ناریا و  www.Ghaemiyeh.comگنج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 82 

http://www.ghaemiyeh.com


تسویپ 1

ناریا یمالسا  يروهمج  ترافس  هب  قارع  هجراخ  ترازو  ربماسد 1980  خروم 6  تشاددای 

نیا تشادداـی  هب  هراـشا  اـب  دادـغب و  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ترافـس  زا  رکـشت  نمـض  قارع  يروهمج  هجراـخ  روـما  ترازو 
هب هدرک و  نایب  دوخ  تشاددای  رد  هچنآ  دروم  رد  دنک  یم  دیکأت  اددـجم  امارتحا  ربماسد 1980 ، خروم 3  هرامش 1158  هب  ترافس 

: دیامن یم  راهظا  ار  لیذ  بلاطم  هدش ، لاسرا  ربماون 1980  خروم 16   15639  / 4  / 1 هرامش 7 /  هب  ترافس 

قفاوت ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  هکنیا  زا  سپ  یقوقح  رظن  زا  تسین و  دیدج  هدش ، نایب  روکذـم  ترافـس  تشاددای  رد  هچنآ 
دراوم رد  ار  دوخ  عضوم  قارع  يروـهمج  تلود  .درادـن  لـمع  راـتفگ و  رد  یـشزرا  چـیه  درک  خـسف  ار  داد 1975  رارق  و  ریازجلا 
یللملا نیب  تیلوئـسم  هک  دـنک  یم  دـیکأت  اددـجم  هدرک و  نایب  یللملا  نیب  ياه  نامزاس  کیتاملپید و  ياـه  تشادداـی  رد  فلتخم 

.دشاب یم  تلود  نآ  هجوتم  قارع  هیلع  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  تازواجت  ياهدمایپ  لماک 

تسویپ 2

ناریا یمالسا  يروهمج  ترافس  هب  قارع  هجراخ  روما  ترازو  هیوناژ 1981  خروم 31  تشاددای 

ترافس تشاددای 1206  دروم  رد  دادغب  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  ترافس  زا  رکشت  نمـض  قارع  يروهمج  هجراخ  روما  ترازو 
نیارد يزیچ  دیامن و  یم  در  ار  روکذم  تشاددای  بلاطم  ترازو  نیا  هک  دـناسر  یم  عالطا  هب  امارتحا  هیوناژ 1981 ، خروم 23  رد 

.دیازفا یمن  دوخ  یلبق  ياه  تشاددای  هب  هراب 

هرامش 038 دنس 

S  / 14637 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

دادرم 1360)  30  ) تسوگآ 1981  21 - 

رتـکد ياـقآ  هماـن  نتم  اـمارتحا  تینما  ياروش  سیئر  هب  لـلم  ناـمزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدـنیامن  تسوـگآ 1981  خروم 19  هماـن 
.ددرگ یم  لاسرا  تسویپ  هب  قارع  هجراخ  ریزو  يدامح  نودعس 

قارع يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  یلعلا -  رمع  حلاص 
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تسویپ

لک ریبد  هب  قارع  هجراخ  روما  ریزو  همان 

، دوب زمره  هگنت  زا  روبع  لاح  رد  هک  ار  یکرامناد  یتشک  کـی  رد  اریخا  ناریا  ییاـیرد  ياـهورین  هک  دـناسر  یم  عـالطا  هب  اـمارتحا 
هدحتم یبرع  تاراما  تیوک و  ياهروشک  زا  یتشک  هلومحم  نابحاص  .دریگب  ولهپ  یناریا  ردـنب  کی  رد  هک  دـندرک  راداو  فیقوت و 

.دنشاب یم 

دروم ياـه  هگنت  قیرط  زا  يدروناـیرد  يدازآ  رد  یللملا  نیب  قوقح  تاررقم  راکـشآ  ضقن  هدـش  بکترم  ناریا  هک  فـیقوت  لـمع 
یتاـیح عفاـنم  یلک و  روـط  هب  یللملا  نیب  تینما  حلـص و  يارب  يدـج  رطخ  ور  نیمه  زا  تسا ، یللملا  نیب  يدروناـیرد  رد  هدافتـسا 

.دوش یم  بوسحم  صخا  روط  هب  [ سراف ] جیلخ یبرع  ياهروشک 

نیا دروم  رد  دوش  یم  تساوخرد  یللملا  نیب  هعماـج  زا  یتمحازم ، هنوگ  ره  زا  ندوب  يراـع  يدروناـیرد و  تاررقم  هب  مارتحا  يارب 
هوالع هب  .دـیامن  يریگ  عضوم  تسا ، راکـشآ  ناـگمه  رب  هک  یللملا  نیب  قوقح  تاررقم  هب  یهجوت  یب  ببـس  هب  ناریا  میژر  مادـقا 

تامادـقا دوش  رارکت  رگا  نوچ  تشذـگ ، تواـفت  یب  دـیابن  ییاـیرد  يدزد  نیا  زا  میتسه ، هقطنم  رد  تینما  حلـص و  راتـساوخ  رگا 
.دنام یم  یقاب  یتایح  عفانم  زا  عافد  يارب  هک  تسا  یهار  اهنت  نآ  هدوب و  هیجوت  لباق  لباقتم ،

قارع يروهمج  هجراخ  روما  ریزو  يدامح -  نودعس 

هرامش 039 دنس 

A  / 36  / 446 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  - 

رویرهش 1360)  2  ) تسوگا 1981  24 - 

تسوگآ 1981)  S (21 دنس 14637 /  رارکت 
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هرامش 040 دنس 

A  / 36  / 481 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  - 

S  / 14678 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رویرهش 1360) ربماتپس 1981(13   4 - 

لک ریبد  هب  قارع  هجراخ  روما  ریزو  تسوگآ 1981  خروم 15  همان 

خروم 3 نتاـمول  يوسنارف  هماـنزور  هحفـص 8  رد  هک  ناریا  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  ربهر  يوجر  دوعـسم  ياقآ  تاراـهظا  اـمارتحا ،
: دوش یم  هراشا  نآ  هب  لیذ  رد  دش ، رشتنم  تسوگآ 1981 

زا ار  يدنتـسم  تساک  ياهراون  ام  .دنـشاب  یم  قارع  هیلع  گنج  لوئـسم  یبهذم  ناربهر  هک  میراد  یم  مالعا  هورگ  کی  ناونع  هب  "
" .میراد رایتخا  رد  دنا ، هداد  روتسد  اه  یقارع  هیلع  اهنآ  هک  يزیمآ  کیرحت  تامادقا 

دشاب یم  قارع  هیلع  گنج  عورش  لوئسم  ناریا  هک  تسا  تقیقح  نیا  دیؤم  رگید  راب  کی  هک  تسا  یلیلد  نیرت  يوق  تاراهظا  نیا 
.میا هدرک  مالعا  ار  نآ  اهراب  و 

قارع يروهمج  هجراخ  روما  ریزو  يدامح  نودعس 

هرامش 041 دنس 

A  / 36  / 518 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  - 

رویرهش 1360)  27  ) ربماتپس 1981  18 - 

لک ریبد  هب  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدنیامن  تئیه  تقوم  رادراک  ربماتپس 1981  خروم 16  همان 

لاسرا تسویپ  هب  یتسینویهـص  میژر  ناریا و  میژر  یتاحیلـست  يراکمه  هرابرد  قارع  هجراـخ  روما  ترازو  تشادداـی  نتم  اـمارتحا 
.ددرگ یم 

رادراک یفاب -  .ا  بیس 

تسویپ

یتسینویهص میژر  ناریا و  مکاح  میژر  نایم  یتاحیلست  يراکمه 

رد يوروش  كاخ  رد  ینیتناژرآ  يراجت  يربراب  يامیپاوه  کی  نئوژ  خروم 18  هبنش  رد 
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ياـه هلومحم  هدـش  يزیر  هماـنرب  نارهت  هب  وـیوآ  لـت  زا  هک  يزاورپ  هدزاود  زا  موـس  کـی  .درک  طوقـس  ناتـسنمرا  ناوریا  یکیدزن 
.دننک یم  لمح  ناریا  هب  یتسینویهص  میژر  زا  ار  اکیرما  تخاس  مالقا  ریاس  یکدی و  مزاول  تامهم ، حالس ،

نآ نامهم  هک  درک  شخپ  هنابش " طخ   " ناونع اب  يا  همانرب  اکیرما  یـس.یب.يا  ینویزیولت  هکبـش  تسوگآ 1981 ، هبنشجنپ 20  رد 
ار یماظن  تازیهجت  تاحیلـست و  اـه  یلیئارـسا  هک  درک  دـیکأت  ردـص  ینب  .دوب  ناریا  نیـشیپ  يروهمج  سیئر  ردـص  ینب  نسحلاوبا 

تاسلج رد  تسا و  هدوب  فلاخم  لیئارـسا  اب  هلماـعم  اـب  اصخـش  هک  دوزفا  يو  .دـننک  یم  لاـسرا  ناریا  هب  هک  تسا  يدـیدم  تدـم 
شالت هک  دوزفا  نیـشیپ  يروهمج  سیئر  .دنوشن  یتراجت  نینچ  دراو  دننک و  حلـص  قارع  اب  دیاب  اه  یناریا  هک  تشاد  هدـیقع  هنیباک 

نانآ هدومن و  مادـقا  اهنآ  هیلع  دوب  نکمم  هک  شترا  زا  مکاح  یبهذـم  ناربهر  سرت  ببـس  هب  دوب  هجیتن  یب  زین  هنیمز  نیا  رد  شیاه 
تاحیلست دیرخ  دوب  بیجع  هچنآ  : » دوزفا ردص  ینب  نسحلاوبا  .دنزاس  نوگنرس  تفرگ ، یم  تروص  قارع  اب  هک  یحلص  لیلد  هبار 

دوب میقتسم  ریغ  ياهدیرخ  زا  یکی  عوضوم  مدوب ، روهمج  سیئر  نم  یتقو  دنا و  تردق  هتفیش  اهالم  داد  ناشن  هک  تسا  لیئارسا  زا 
نیا مینکن ، حلص  اه  یقارع  اب  ارچ  مینک  يرادیرخ  حالس  اه  یلیئارـسا  زا  میروبجم  ام  رگا  : » دوزفا يو  .مدرک » تفلاخم  نآ  اب  نم  و 

« .دوش یم  هداد  حیجرت  بتارم  هب 

رد  CL 44 عون زا  ینیتناژرآ  ياـمیپاوه  هک  تفگ  اـیزوکین  رد  سربـق  تلود  یمـسر  يوگ  نخـس  تسوگآ 1981 ، هعمج 28  رد 
عوضوم هب  خـساپ  رد  .تسا  هدرک  يریگ  تخوـس  اـکانرال  یللملا  نیب  هاـگدورف  رد  يالوج 1981  رد 17  هک  دوـب   YR224 زاورپ

: درک راهظا  ار  لیذ  بلاطم  سربق  یمسر  يوگ  نخس  دزاس ، نشور  ار  ینیتناژرآ  يامیپاوه  هلئسم  دش ، تساوخرد 

دـصقم هب  ار  هاگدورف  زور  نامه  دوب و  هدمآ  ویوآ  لت  زا  امیپاوه  نیا  .دمآ  دورف  اکانرال  رد  روکذـم  يامیپاوه  يالوج ، رد 11  - 1
.درک یم  یهدنامرف  یتیرف  کم  ناتیپاک  ار  امیپاوه  نیا  دوب  مرگولیک  نزو 6750  هب  هبعج  لماح 50  هک  درک  كرت  نارهت 

ویوآ لت  تمـس  هب  زور  نامه  دوب و  هدـمآ  نارهت  زا  هک  دـمآ  دورف  اکانرال  هاگدورف  رد  اـمیپاوه  ناـمه  يالوج 1981 ، رد 12  - 2
.تشاد هدهع  هب  وردراک  ناتیپاک  ار  نآ  یهدنامرف  .تساخرب 

يوس هب  دعب  زور  حبـص  لیاوا  دـمآ و  دورف  اکانرال  رد  رگید  راب  کی  دوب  هدـمآ  ویوآ  لت  زا  هک  امیپاوه  يالوج 1981 ، رد 13  - 3
.تساخرب نارهت 

یم یهدـنامرف  وردراک  ناتیپاک  ار  امیپاوه  .تساخرب  ویوآ  لت  يوس  هب  تشگزاب و  اکانرال  هب  اـمیپاوه  يالوج 1981 ، رهظ 14  - 4
.درک

هب زاین  هک  دوبن  هنایفخم  نانچنآ  یتسینویهص  میژر  ناریا و  نایم  یتاحیلست  يراکمه 
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دییأت تسا  تیمها  ياراد  ردص  ینب  تاراهظا  رد  هچنآ  اما  .دـشاب  ردـص  ینب  نسحلاوبا  نیـشیپ  يروهمج  سیئر  دـییأت  ای  يرگاشفا 
عوضوم تسا ، هدوب  تردـق  عضوم  رد  ناریا  رد  لبق  نیدـنچ  يو  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا ، یناریا  ماقم  کی  يوس  زا  قوف  تاـعالطا 

دوش یعدم  يدرف  هکنیا  رگم  تسا ، ههبش  نودب  یلیلد  راکنا و  لباق  ریغ  یکردم  نیاربانب  .دشاب  حیحـص  ریغ  تسردان و  دناوت  یمن 
.دراد يرتشیب  تاعالطا  نآ  حلسم  ياهورین  هدنامرف  ناریا و  نیشیپ  روهمج  سیئر  ای  اه و  یناریا  دوخ  زا  ناریا  تاعوضوم  هرابرد 

سیئر دـییأت  سپـس  نارهت و  ویوآ و  لت  نایم  زاورپ  هس  درومرد  یـسربق  یمـسر  يوگ  نخـس  ینیتناژرآ  ياـمیپاوه  فورعم  هثداـح 
نیرخآ ای  نیتسخن  هدرک ، دـییأت  ار  یتسینویهـص  میژر  ناریا و  نایم  یتاحیلـست  هلماعم  دوجو  هک  ردـص  ینب  ناریا  نیـشیپ  يروهمج 

ار قارع  هیلع  گنج  ناریا  هک  تسخن  هام  زا  .دزاس  یم  المرب  ار  نیفرط  نایم  یتاحیلست  يراکمه  مجح  هک  تسا  هدوبن  يدنس  هگرب 
تالماعم هرابرد ي  لیئارـسا  ناریا و  تاماقم  نایم  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم و  هنایفخم  ياه  ساـمت  دروم  رد  یتاـعالطا  درک ، عورش 

.دنک یم  هدروآرب  ار  نارهت  یکدی  مزاول  تازیهجت و  یتاحیلست ، فلتخم  ياهزاین  ویوآ  لت  عقاو  رد  هک  دش  یم  رشتنم  یتاحیلست 

یتاحیلست يراکمه  دروم  رد  یکـش  ياج  چیه  تسا ، هدرک  ادیپ  زرد  ناهج  فلتخم  طاقن  رد  تایرـشن  تاعوبطم و  هب  هک  يرابخا 
رد شراگن  ربخ  زا  لقن  هب  سیراپ  پاچ  اقیرفا  ایسآ -  هیرشن  ربتکا 1980 ، رد 21  .دراذگ  یمن  یقاب  یتسینویهص  میژر  ناریا و  نایم 
هب ندرک  کمک  يارب  گنج  عورـش  زا  سپ  زور  هس  یلیئارـسا  یماظن  ریغ  یماظن و  ناسانـشراک  هک  درک  دـییأت  نارهت  زا  یـشرازگ 

دراو دنا -  هتفریذپ  داسوم  یلیئارـسا  یتاعالطا  سیورـس  اب  ار  هنایوج  حلـص  طباور  شناربهر  زا  یخرب  هک  ناریا -  یهدـنامرف  داتس 
.دندش ناریا 

تسا و هدرک  لاسرا  ناریا  هب  یماظن  تازیهجت  یتشک  دـنچ  لیئارـسا  هک  تشون  ندـنل  پاچ  رورزبآ  هماـن  هتفه  ربماون 1980 ، رد 2 
، سابع ردـنب   ) یناریا ردـنب  هس  هب  ناشریـسم  رد  هک  اهروشک  ریاـس  ياـه  مچرپ  اـب  هک  ییاـه  یتشک  هب  یکدـی  مزاول  ياـه  هلومحم 

.دش هداد  لیوحت  دندوب ، تکرح  رد  رهشوب ) راهباچ و 

هژیو هب  ییاکیرما  تاحیلـست  یکدـی  تاعطق  لیئارـسا  هک  تشون  یبرغ  ناملآ  پاچ  ( Die Welt  ) تـلو يد  ربماون 1980 ، رد 3 
ریاس ياه  مچرپ  هک  ییاه  یتشک  اب  ایرد  هار  زا  یماظن  تازیهجت  نیا  .تسا  هداد  لـیوحت  ناریا  هب  ار   4 فا -  ياه  هدنگنج  تاعطق 

یم يریگراب  لیئارـسا  زا  ناـش  لومعم  ياهریـسم  رد  ناریا  هب  ندیـسر  زا  لـبق  تسا و  هدـش  لاـسرا  دـندوب ، هتـشارفارب  ار  اـهروشک 
.دندرک
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خروم 14 کیرفآ  نوژ  و  ربماون 1980 ، خروم 11  يد.یس.يو " ، " ربماون 1980 خروم 5  سیراپ  پاچ  یبرعلا " نطولا   " تایرـشن
یتـشک کـی  هک  تشون  یبرعلا  نطولا  .دـنا  هدرک  هراـشا  لیئارـسا  ناریا و  ناـیم  یماـظن  يراـکمه  هب  سیراـپ ، پاـچ  ربماون 1980 

ياهردنب رگید  رد  ار  شا  هلومحم  هکنیا  زا  لبق  ( Antwerp  ) پروتنا یکیژلب  ردنب  رد  كدی  تاعطق  تاحیلست و  لماح  یلیئارسا 
تاـعطق تاحیلـست و  لیئارـسا  هک  درک  دـیکأت  يد " یـس  .يو   " .داد لـیوحت  یناریا  یتشک  هب  ار  يا  هلومحم  دـنک ، هیلخت  ییاـپورا 
کیرفآ نوژ  .دراد  همادا  یناریا  تاماقم  یلیئارـسا و  ياه  تئیه  ياه  سامت  تسا ، هدرک  نیمأت  هنایفخم  ار  ناریا  ههام  دـنچ  یکدـی 
یکدـی تاعطق  یماظن و  تازیهجت  تاحیلـست ، نیمأت  يارب  اه  یناریا  اه و  یلیئارـسا  نایم  يراجت  تارکاذـم  هک  تخاس  ناشن  رطاخ 

.دوب هتفرگ  تروص  دنله  رد 

روتوم شـش  لیئارـسا  سیراپ ، رد  هاگآ  عبانم  ياه  شرازگ  ساسا  رب  هک  تشون  هسایـسلا "  " یتیوک همانزور  سرام 1981 ، رد 31 
.تسا هدنادرگزاب  ناریا  هب  دوب ، هدش  هداتسرف  ویوآ  لت  هب  ریمعت  يارب  البق  هک  ار   15 فا -  يامیپاوه 

تازیهجت و هک  تـسا  يدـیدم  تدـم  لیئارـسا  هـک  داد  شرازگ  اـکیرما  یـس.یب.يا "  " ینوـیزیولت هکبـش  يـالوج 1981 ، رد 15 
قیرط زا  يالوج  تسخن  هتفه  رد  زین  يا  هلماعم  نیا  رد  تسا و  هدرک  نیمأت  ار  قارع  هیلع  شگنج  رد  ناریا  هدافتسا  دروم  تاحیلست 
هدوب نآ  تامهم  يرتم و  یلیم  پوت 106  لماش  هلماعم  نیا  مالقا  رتشیب  .تسا  هداد  ماجنا  رالد  نویلیم  شزرا 10  هب  ییاپورا  نالالد 

.تسا هدش  داجیا  ییایناتیرب  لوستیرب  عون  زا  ناریا  لیئارسا و  نایم  ییاوه  لپ  کی  .تسا 

هب يارب  ییاپورا  نـالالد  حالـس و  نارگ  هلماـعم  زا  یخرب  هب  نارهت  هک  تشون  ویرآـم "  " یلیئارـسا هماـنزور  يالوج 1981 ، رد 21 
حالس نیا  دیرخ  ناریا  هک  هدش  هتفگ  نینچمه  .تسا  هدش  لسوتم  لیئارسا ، زا  تاعطق  یماظن و  تازیهجت  تاحیلست ، ندروآ  تسد 

.دوب هدرک  تساوخرد  ییاکیرما  ياه  ناگورگ  يدازآ  زا  لبق  ار  اه 

دندرک دییأت  ( La Prensa  ) اسنرپل و  ( Cronica  ) اکینورک ياه  مان  هب  ینیتناژرآ  نارگ  هلماعم  زا  نت  ود  يالوج 1981 ، رد 24 
.دوب ناریا  هب  لیئارسا  زا  یماظن  تازیهجت  حالس و  لماح  يوروش  كاخ  زارف  رب  ینیتناژرآ  هدش  طقاس  يامیپاوه  هک 

هدش نییعت  درف  هک  درک  دـییأت  تخاس و  شاف  ار  ینیتناژرآ  يامیپاوه  هثداح  تایئزج  يالوج 1981  رد 26  زمیات  يدناس  ندنل ، رد 
نینچمه همانزور  نیا  .دوب  یتیرانکم  نلآ  تراتـسا  مان  هب  ییایناتیرب  تاحیلـست  لالد  کی  نارهت  هب  ویوآ  لت  زا  حالـس  لیوحت  يارب 

هکنیا زا  لبق  يالوج 1981  ياه 14،12 و 17  خیرات  رد  ناریا  هب  یتشک  هلومحم  هس  هک  تشون 
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.تسا هدش  لیوحت  دوش ، طقاس  يالوج  رد 18  امیپاوه 

یمسر دنس  ياراد  دیاب  یکدی  تاعطق  تازیهجت و  اه ، حالس  هیلک  هک  دنراد  رارصا  یلیئارـسا  تاماقم  هک  داد  شرازگ  همانزور  نیا 
.دشابن صخشم  نآ  ییاهن  دصقم  اما  دشاب ، الاک  تایئزج  هدنهد  ناشن  هدوب و  يا  هژیو 

شور نیا  هک  دنتفگ  اهنآ  .دـنراد  رارـصا  هیلوا  هاگتـسیا  ناونع  هب  سربق  ياکانرال  هاگیاپ  زا  هدافتـسا  دروم  رد  اه  یناریا  نمـض ، رد 
.تسا نئمطم  هدش و  هدافتسا  البق 

عالطا اه  يوروش  هب  هدـش و  امیپاوه  هجوتم  اـکانرال  رد  نیطـسلف  شخب  يدازآ  ناـمزاس  لـماوع  هک  تشون  ( Jliy  ) یلیج همانزور 
.دندش امیپاوه  رظتنم  زرم  رد  اه  يوروش  .دنداد 

ناریا و نایم  یماظن  يراکمه  ینیتناژرآ و  يامیپاوه  هثداح  دروم  رد  یـشرازگ  وراـگیف ، يوسنارف  هماـنزور  يالوج 1981 ، رد 27 
رد یلیئارسا  تکرش  کی  یگدنیامن  اب  هنامرحم  یلیخ  شیپ  يدنچ  ینیمخ  [ ماما ] هدنیامن تشون : تخاس و  رشتنم  یتسینویهص  میژر 

یبرغ ناملآ  پاچ  لگیپشا  هلجم  يالوج 1981 ، رد 27  .تفرگ  سامت  دنک ، یم  تیلاعف  لیئارسا  تلود  فرط  زا  هنایفخم  هک  ندنل 
شالت تاحیلست  نارادیرخ  هبترم  نیدنچ  .تسا  هتفای  ار  حالس  دیدج  عبانم  لیئارـسا  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  تشون : زین 
شیاه شالت  ببـس  هب  هن  هک  تسا  هتفایرد  ینیمخ  [ ماما ] نونکا .دـنبایب  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  حالـس  لیوحت  تهج  ار  عباـنم  دـنا  هدرک 

.دریگ یم  لیوحت  اپورا  رد  نارگ  هطساو  قیرط  زا  ار  یکدی  تاعطق  حالس و  لیئارسا ، تیاضر  اب  هکلب 

: تشون ناریا " يوس  هب  یلیئارـسا  تاحیلـست   " ناونع اـب  ( Tribune of Lausanne  ) ناـسال نویبیرت  يالوج 1981 ، رد 29 
زا يدایز  ریداقم  لـقن  لـمح و  یهد  ناـمزاس  هتـشاد  مـالعا  هک  تسا  خـیروز  نوتناـک  زا  یـسیئوس  رجاـت  کـی  تاحیلـست ، لـماح 

نیا .تسا  هدادـن  ماجنا  ینوناق  ریغ  .راک  چـیه  يو  .تسا  هتـشاد  هدـهع  هب  ار  ناریا  هب  لیئارـسا  زا  اـمیپاوه  طـسوت  یماـظن  تازیهجت 
رب يریثأـت  چـیه  تسا و  هدـش  رکذ  هدـش -  شاـف  عوضوم  نیا  دروم  رد  تاـعالطا  هک  ییاـج  ( Berne  ) نرب رد  هـک  تـسا  يزیچ 
هب رگید  راـب  کـی  سیئوـس  ماـن  اریز  دـیرادنپن  کـچوک  ار  تیعقاو  نیا  لاـح  ره  هب  .درادـن  سیئوـس  لاردـف  تلود  ياـه  تساـیس 

.دوش یم  طبترم  تسا " نآ  زا  يریگولج  ددص  رد  سیئوس  نیناوق  هک  روآ  تراسخ  تاحیلست  تراجت  ياه  تیلاعف  "

هنیمز رد  ناریا  یتسینویهـص و  مـیژر  کـیدزن  طـباور  هـب  اـکیرما   ABC ینوـیزیولت هکبــش  زور  هـس  یط  تسوـگآ 1981  رد 20 
رشتنم تسا ، هداد  ماجنا  لبق  هام  دنچ  رد  ناهج  ياهروشک  زا  یخرب  رد  هک  ار  یتاقیقحت  جیاتن  هکبش  نیا  .تسا  هتخادرپ  تاحیلـست 

ثلاث فرط  قیرط  زا  ناریا  یتسینویهص و  میژر  نایم  تاحیلست  تالماعم  هک  تسا  نآ  دیؤم  تاقیقحت  نیا  .تخاس 
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دارفا یماسا  دانسا ، هیلک   ABC ینویزیولت هکبش  .تسا  هدش  لیدبت  میقتسم  تالماعم  هب  هتفای و  شرتسگ  سپـس  تسا و  هدش  ماجنا 
رد شا  هدنیامن  قیرط  زا  هدرک  تفایرد  لیئارسا  هک  ار  ییاه  شرافس  ياه  هخـسن  و  اهالاک ، لقن  لمح و  يارب  رتراچ  ياهامیپاوه  و 

.تسا هدرک  يروآ  عمج  سیئوس  خیروز 

دیؤـم دانـسا  لاـح  ره  هب  .درک  شاـف  ار  ناریا  یتسینویهـص و  میژر  ناـیم  یماـظن  تـالماعم  هیلک  تاـیئزج   ABC ینوـیزیولت هکبش 
رکذ تشاددای  يادتبا  رد  هک  ردص  ینب  نسحلاوبا  ياقآ  ناریا  نیشیپ  يروهمج  سیئر  فارتعا  هوالع ، هب  .تسا  فرط  ود  يراکمه 

.تسا مهم  زین  هدش 

.دـندش نارهت  دراو  ناریا  تلود  توعد  هب  يوسنارف  رجات  ود  يالوج 1980  رد  هک  تسا  نآ  هدـنهد  ناشن   ABC هدش رشتنم  دانسا 
ییایرد ییاوه و  ینیمز ، ياهورین  ناهدنامرف  اب  رادید  يارب  ار  يوسنارف  درم  ود  ناریا  گنج  ترازو  قارع ، اب  گنج  عورش  زا  سپ 

درم ود  نیا  دـندوب ، هدرک  هیهت  ار  امیپاوه  خرچ  کیتسال  يروف  تساوخرد  هلمج  زا  یماظن  ياـهزاین  زا  یتسرهف  اـهنآ  .درک  توعد 
زماین رد  ویوآ  لت  زا  امیپاوه  کی  ربتکا 1980  .دنداد  عالطا  سیراپ  رد  لیئارسا  ترافـس  هب  ار  تساوخرد  نیا  گنرد  یب  يوسنارف 

اه هلومحم  ریاـس  .دوب   4 فا -  ياـهامیپاوه  يارب  یکیتسـال  خرچ  لـماح 250  هک  دـمآ  دورف  هسنارف  یبرغ  بوـنج  رد  ( Niems)
60 ما -  کنات  یکدی  تاعطق  .دیسر  رهش  نآ  هب  دوب ، هدش  هداتسرف  البق  هک  يروتوم  زین 50  نیپروکسا و  کنات  روتوم  کی  لماش 

تکرــش زا  رگید  رتراـچ  ياـمیپاوه  کـی  هلوـمحم  اــب  هارمه  تازیهجت  نـیا  هـیلک  .دــش  رهــش  نـیا  دراو  اــیلاتیا  ياهردــنب  زا  زین 
يارب اکیرما  رالد  رازه  غلبم 300  خیروز  رد  یلیئارـسا  یماظن  تئیه  .دـش  نارهت  یهار  سکولوگراب "  " هب فورعم  یگروبمازکاول 

تسا و هداد  لـیوحت  ناریا  هب  ( Tommy  ) یمات ياه  پوت  لیئارـسا  نینچمه  .درک  تفایرد  امیپاوه  یکیتسـال  ياـه  خرچ  شورف 
.دش لاسرا  ناریا  يوس  هب  یتشک  اب  سپس  دش و  لمح  لاقترپ  هب  هک  دوب  هلومحم  نیتسخن  نآ 

روسناس دوجو  ببس  هب  يزیچ  ره  نتفگ  زا  هک  داد  حیضوت  يو  درک ، لاؤس  هراب  نیا  رد  ویوآ  لت  رد  دوخ  راگنربخ  زا   ABC هکبش
: تسا هتفگ  نینچ  وا  هب  نیگب "  " رتفد هک  دوزفا  يو  .تسا  هدش  يریگولج 

« .دشاب یم  لوادتم  لیئارسا ، رد  تاحیلست  شورف  هرابرد  یتاعالطا  هنوگ  ره  ندرک  شاف  زا  يریگولج  »

ار سیراپ  رد   ABC هکبش ربخ  ردص  ینب  لاح  ره  هب  .تسا  هدرک  در  هن  دییأت و  هن  ار  اه  شرازگ  نیا  لیئارسا  راگنربخ ، هتفگ  هب  انب 
قارع اب  گنج  زا  لبق  لیئارسا  اب  طباور  هکنیا  هرابرد  - 
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فالتخا عفر  هک  داد  عالطا  ینیمخ  [ ماما ] هب يو  .تسا  هدرک  دییأت  هدیزرو -  تفلاخم  نآ  اب  اصخـش  ردص ) ینب   ) يو هدـش و  عورش 
.دشاب یم  لیئارسا  اب  یماظن  طباور  همادا  زا  رتهب  قارع  اب 

قافتا تالماعم  نیا  ییاهزور  هچ  دیسرپ  رتراک ) یمیج   ) اکیرما نیـشیپ  يروهمج  سیئر  يوگ  نخـس  لواپ  يدوج  زا   ABC هکبش
یم نینچمه  ام  : » دوزفا يو  .دراد » تاحیلـست  هب  يدایز  زاـین  ناریا  هک  میعلطم  اـم  ، » تفگ اـما  دوب  طاـتحم  رایـسب  يو  .تسا  هداـتفا 

، لاح ره  هب  .تسا  هدیـسرپ  لیئارـسا  زا  ار  عوضوم  نیا  رتراک  تلود  و  .تسا » هدرک  تفاـیرد  تاحیلـست  لیئارـسا  زا  ناریا  هک  میناد 
.تسا هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  نآ  هک  تشاد  مالعا  اما  درکن  دییأت  ار  هدش  حرطم  تالماعم  لیئارسا 

رکف دنامب و  یفخم  لیئارسا  میژر  اب  ناش  یماظن  يراکمه  هک  دنا  هداد  حیجرت  اهنآ  دنا  هدرک  رایتخا  توکس  ناریا  لوئـسم  تاماقم 
فلتخم ياهروشک  ياه  يرازگ  ربخ  تاعوبطم و  هدش و  شاف  تاعالطا ، زا  یهوبنا  هکنیا  مغر  یلع  دوب ؛ دهاوخ  نکمم  دـننک  یم 

.دنا هدش  هاگآ  نآ  زا  ناهج 

هب هجوت  اب  ناریا و  یتسینویهـص و  میژر  نایم  یتاحیلـست  ياهدادرارق  ندـش  شاف  ینیتناژرآ و  يامیپاوه  هثداح  زا  سپ  لاح ، ره  رد 
تازیهجت تاحیلست ، يدایز  ریداقم  لقن  لمح و  يارب  هک  حالـس -  یـسیئوس  رجات  شقن  نآ و  ياه  خیرات  اهرامآ و  دننام  یقیاقح 

میژر اب  شتلود  هک  تفگ  درک و  دییأت  ار  نآ  ردص  ینب  هکنیا  زا  سپ  تسا و  هتـشاد  دادرارق  ناریا -  هب  ویوآ  لت  زا  یکدـی  تاعطق 
.دش هتخیگنارب  یناریا  لوئسم  تاماقم  شنکاو  نارهت ، تاهابتشا  ریاس  تسا و  هتشاد  يراکمه  هنیمز  نیا  رد  یتسینویهص 

بـالقنا هیلع  سرپ  دتیـشوسآ  يرازگ  ربـخ  هئطوت   " ناونع اـب  یمـسر  يا  هیناـیب  ناریا  هجراـخ  روما  ترازو  يـالوج 1981 ، رد 26 
مان روآ  مرش  غورد  ناونع  هب  نآ  زا  هدرک و  در  ار  ینیتناژرآ  يامیپاوه  طوقس  رابخا  هناعطاق  نآ  رد  هک  درک  رداص  ناریا " یمالـسا 

.تسا هدرب 

تاماقم تاراهظا  هب  انب  تسا : هدـمآ  نآ  رد  هک  دراد  روبزم  يامیپاوه  طوقـس  هرابرد  یفارگاراـپ  ناریا  هجراـخ  روما  ترازو  هیناـیب 
دیاب تسین ، امیپاوه  نیا  زا  يرثا  چـیه  هکنیا  ياعدا »  » روشک و نیا  رد  ینیتناژرآ  يامیپاوه  طوقـس  هرابرد  يوروش  ریهاـمج  داـحتا 

هب لیئارـسا  زا  هدوب و  لاعف  نارهت  ویوآ و  لت  نایم  هدـش  طقاس  يامیپاوه  هکنیا  ندـش  یعدـم  اـب  سرپ  دتیـشوسآ  يرازگربخ  تفگ 
.تسا هدرک  هرباخم  ناهج  هب  هناسفا "  " کی هدرک  یم  لمح  حالس  ناریا 

چیه ینیتناژرآ و  يامیپاوه  هکنیا  رب  ینبم  يوروش  ریهامج  داحتا  ياعدا »  » تسا نکمم  هنوگچ  هک  مینک  یم  حرطم  ار  لاؤس  نیا  ام 
هدنامن ياج  رب  نآ  زا  يرثا 
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یم نایناهج  هنوگچ  دشاب ؟ راگزاس  سرپ  دتیشوسآ  ياعدا  اب  دشاب و  هتـشاد  بسانت  هثداح  هرابرد  قیقحت  يارب  یتئیه  مازعا  اب  تسا 
هثداح نینچ  رگا  تقیقح  رد  دـشاب ؟ هتـشاذگن  ياج  رب  دوخ  زا  يرثا  چـیه  ییاوه ، هحناس  کـی  رد  اـمیپاوه  هک  دـننک  رواـب  دـنناوت 

؟ تسا هداد  خر  هچ  يوروش  رد  امیپاوه  يارب  سپ  دشاب  هداتفا  قافتا  ییاوه 

ربخ هدرک و  مالعا  يوروش  ریهاـمج  داـحتا  هک  روط  ناـمه  مینک ، یم  در  ار  ینیتناژرآ  ياـمیپاوه  طوقـس  راـبخا  هناـعطاق  نیارباـنب ،
مـصخ يارواـم  ياـه  هزیگنا  زا  اـم  گرزب  مدرم  : » تـسا هدـمآ  هجراـخ  روـما  ترازو  هیناـیب  رد  .دـندرک  رــشتنم  ار  نآ  اـه  يرازگ 

نیا هک  دراد  یم  مالعا  هجراخ  روما  ترازو  دننک ، یم  كرد  یبوخ  هب  ار  اهنیا  دنراد و  عالطا  یمالـسا  بالقنا  هیلع  اه  يرازگربخ 
« .درادن تقیقح  روآ  مرش  غورد 

اما .تسا  هدش  طقاس  امیپاوه  هک  درک  دییأت  تلود  يوگ  نخس  ییارجا و  روما  ریزو  يوبن  دازهب  يالوج 1981 ، هبنشود 27  زور  رد 
ییامیپاوه هلیسو ي  هب  ار  ناریا  يارب  یتسینویهص  میژر  زا  هدش  يرادیرخ  تاحیلـست  لمح  نارهت  رد  یتاعوبطم  سنارفنک  کی  رد 

يامیپاوه کی  اب  تشگزاب  هار  رد  هک  اـمیپاوه  نیا  هلومحم  هب  هراـشا  زا  يوبن  .درک  راـکنا  دـش ، دـیدپان  يوروش  داـحتا  زارف  رب  هک 
.دیزرو عانتما  درک ، مداصت  روشک  نیا  كاخ  زارف  رب  يوروش 

يالوج 1981 خروم 28  ناریا  يرازگ  ربخ  ناهیک و  هماـنزور  اـب  هبحاـصم  رد  یناجنـسفر  یمـشاه  ناریا  سلجم  سیئر  روط  نیمه 
هلومحم هکنیا  زا  سپ  تشگزاب  رد  امیپاوه  هک  دوزفا  يو  .تسا  هدرک  لمح  حالـس  نارهت  يارب  ینیتناژرآ  يامیپاوه  هک  درک  دییأت 

.دش هثداح  راچد  دوب  هدرک  هیلخت  ار  دوخ  تاحیلست 

حالـس یللملا  نیب  ياهرازاب  زا  ناریا  هک  درک  مـالعا  يوسوم ) نسحم   ) توریب رد  ناریا  ترافـس  رادراـک  تسوگآ 1981 ، رد 19 
لمح ناریا  هب  دوش -  طقاس  هکنیا  زا  لبق  ینیتناژرآ -  يامیپاوه  کی  اب  اجنآ  زا  سربق و  هب  دنلسیا  زا  ایرد  هار  زا  هدرک و  يرادیرخ 

.درک یم 

تفگ هجراخروما  ریزو  يوسوم  نیـسح  ریم  : » درک لقن  ار  لیذ  بلاطم  سراپ "  " ناریا یمـسر  يرازگ  ربخ  تسوگآ 1981  رد 23 
نآ رد  هک  عولخم  يروـهمج  سیئر  ردـص  ینب  دـیاب  ار  يا  هلماـعم  نینچ  هدرک ، يرادـیرخ  حالـس  لیئارـسا  زا  ناریا  تلود  رگا  هک 

« .دهدب خساپ  دوب ، ناریا  حلسم  ياهورین  لک  هدنامرف  تشاد و  تسد  رد  ار  تردق  نامز 

یم ضقانتم  ینیتناژرآ ، يامیپاوه  تیعقاو  نتـشاد  ناهنپ  راتتـسا و  يارب  اهنآ  نایوگ  نخـس  ناریا و  ماکح  ياه  شالت  هک  یلاـح  رد 
ياــه شــالت  هـک  هتخاــس  حرطم  شیاــه  هماــن  رد  ار  یتاــکن  تسوــگآ 1981  خروـم 28  سربـق  تـلود  يوـگ  نخــس  دــشاب ،

.تسا هتخاس  یثنخ  یتسینویهص  میژر  اب  یتاحیلست  يراکمه  نتشاد  هاگن  یفخم  يراک و  ناهنپ  يارب  ار  ینیمخ  [ ماما ] میژر

82 ص :

دلج 1 للم  نامزاس  دانسا  رد  قارع  ناریا و  www.Ghaemiyeh.comگنج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


زا ار  يدیدج  قیاقح  هکلب  دشاب  یم  هبناج  ود  طباور  هدـننک  سکعنم  اهنت  هن  یتسینویهـص ، میژر  ناریا و  نایم  یتاحیلـست  يراکمه 
يروهمج سیئر  يوگ  نخـس  لواپ  يدوج  هک  یـشقن  تسا ، هتخاس  المرب  دـنک ، یم  يزاب  هقطنم  رد  ینیمخ  [ ماـما ] میژر هک  یـشقن 

ییاکیرما و ياه  حالس  تارداص  هرابرد ي  ار  یتاعالطا  نینچ  نتگنشاو  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  دییأت  ار  نآ  تیهام  اکیرما  نیـشیپ 
نیا عفن  هب  دیدرت  یب  هدوب و  هدننک  نشور  هدحتم  تالایا  عضوم  نیا  .تسا  هدروآ  تسد  هب  لیئارسا  قیرط  زا  ناریا ، هب  یکدی  مزاول 

.تسا يراکمه 

هنادنمتفارـش و هنایوج ، حلـص  لـصف  لـح و  يارب  هرکاذـم  راتـساوخ  ـالماک  هک  درک  مـالعا  قارع  ناریا ، هشقاـنم  هیلوا  ياـهزور  رد 
لوصا ساسا  رب  ناریا  اب  يداع  طباور  داجیا  راتساوخ  نینچمه  .دوش  نیمأت  نیفرط  ینوناق  قوقح  هک  يروط  هب  تسا  هشقانم  هنالداع 

فرـصت نتـسنادن  زاجم  لصا  يارجا  یلخاد و  روما  رد  ندرکن  هلخادم  لالقتـسا ، ظفح  یبلط ، قوفت  ياه  تسایـس  زواجت و  حیبقت 
.تسا اهروشک ، رگید  كاخ 

یللملا نیب  ياه  نامزاس  عماجم و  اب  يراکمه  زا  دـنک و  در  ار  قارع  هنایوج  حلـص  ياهداهنـشیپ  هک  دراد  رارـصا  ناریا  لاح ، ره  هب 
یم عانتما  دـشاب ، روکذـم  لوصا  ساسا  رب  نیفرط  قوقح  هدـننک  نیمأت  هک  هشقانم  هنایوج  حلـص  لـصف  لـح و  هب  یباـی  تسد  يارب 

نادـب هک  یتسینویهـص  یتسیلایرپما و  عماجم  اب  ار  شا  يراکمه  هدرک و  بیقعت  ار  گـنج  همادا  تسایـس  ناریا  نآ  ياـج  هبو  دزرو 
.تسا هداد  شیازفا  دش ، هراشا 

هرامش 042 دنس 

A  / 36  / 526 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  - 

رویرهش 1360) ربماتپس 1981(30   21 - 

لکریبد هب  للم  نامزاس  رد  ناریا  یمئاد  یگدنیامن  تئیه  تقوم  رادراک  ربماتپس 1981  خروم 18  همان 

قارع يدزمان  هرابرد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هجراـخ  روما  ترازو  هیعـالطا  نتم  تسویپ  هب  اـمارتحا  معوبتم ، تلود  عـالطا  هب  اـنب 
.ددرگ یم  لاسرا  یمومع  عمجم  مشش  یس و  تسشن  تسایر  يارب 

تقوم رادراک  یناریمش -  لامج 
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ناریا یمالسا  يروهمج  هجراخ  روما  ترازو  ربماتپس 1981  خروم 17  هیعالطا 

، تسا یکتم  نآ  هب  هک  یلوـصا  ناـمزاس و  نیا  يارب  يدـج  تسکـش  لـلم ، ناـمزاس  یموـمع  عـمجم  تساـیر  يارب  قارع  يدزماـن 
.دوش یم  بوسحم 

ماـقم لوفا  رطخ  زا  اـت  هدروآ  لـمع  هب  لـلم  ناـمزاس  وضع  ياـهروشک  هجوت  بلج  يارب  ار  ییاـه  شـالت  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
تیمامت هب  مارتحا  زین  یللملا و  نیب  طباور  رد  روز  زا  هدافتـسا  مدـع  لوصا  هک  یتلود  یباـی  تسد  ببـس  هب  یمومع  عمجم  تساـیر 
راکـشآ هنارگزواجت  لامعا  باکترا  رد  لوصا  هیلک  هب  نآ  لماک  یهجوت  یب  هک  دـنک  يریگولج  هدرک ، ضقن  ار  اـهروشک  یـضرا 

.دشاب یم  للم  نامزاس  رگید  وضع  کی  هیلع 

ناتـسا زا  ییاه  شخب  لاغـشا  هنارگزواجت و  گنج  زاغآ  اب  بالقنا  زا  سپ  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  قارع ، هک  تسا  یلاس  کی 
هناریلد تمواقم  رطاخ  هب  .تسا  هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  دـشاب ، یم  للم  روشنم  لوصا  راکـشآ  ضقن  هک  ار  نآ  یبونج  یبرغ و  ياـه 

ندرک زکرمتم  اب  گنج ، رد  يرشب  ياهدرادناتـسا  یمامت  هب  یهجوت  یب  اب  میژر  نیا  قارع ، هنایـشحو  تالمح  ربارب  رد  ناریا  مدرم 
هدافتـسا نایماظن ، ریغ  راتـشک  مالیا و  ناهاشنامرک و  ناتـسزوخ ، ياهرهـش  رد  ینوکـسم  قطانم  مادـهنا  هب  شا  یگنج  ياـه  شـالت 

يرگ یشحو  نینچ  .تسا  هدش  لسوتم  هانگ  یب  مدرم  هیلع  نیمز  هب  نیمز  ياه  کشوم  دربرود و  هناخپوت  زا  هنادرمناوجان  عیـسو و 
.دش رجنم  تراسخ ، رالد  اهدرایلیم  زین  رفن و  نویلیم  ود  زا  شیب  ندش  نامناخ  یب  نایماظن و  ریغ  زا  نت  رازه  اه  هد  گرم  هب  البق  يا 

ناگدش هتشک  لک  زا  شیب  دندش ، هتشک  هتـشذگ  لاس  رد  قارع  ياه  یمحر  یب  اب  هک  هانگ  یب  ناملـسم  نایناریا  دادعت  تقیقح  رد 
تالمح رثا  رب  یگنج  قطانم  زا  یناریا  ناگدـنهانپ  دادـعت  .تسا  لاس 1948  زا  اه  تسینویهـص  تازواجت  رد  ینیطـسلف  یماظن  ریغ 

اه تسینویهـص  تازواجت  رثا  رب  هک  ینیطـسلف  ناگدنهانپ  دادعت  زا  رتمک  یماظن ، ریغ  فادها  هیلع  یقارع  نازواجتم  هناخپوت  يدمع 
هیروس ندرا و  رـصم ، هیلع  ناشتازواجت  رد  اه  تسینویهـص  هک  ار  یهیجوت  نامه  قارع  .تسین  دنتخاس ، اهر  ار  دوخ  هناشاک  هناخ و 
زواـجت ناـمز  رد  قارع  هاگدـید  زا  احیرـص  هک  یهیجوـت  .دـنک  یم  رارکت  ناریا  هـیلع  دوـخ  تازواـجت  رد  دـندرک  لاـس 1967  رد 

.دوبن هتفریذپ  اه  تسینویهص 

یکتم نادـب  یناهج  نامزاس  نیا  هک  تسا  یلوصا  ضقن  نمـضتم  یمومع  عمجم  تساـیر  ماـقم  هب  یباـی  تسد  هک  تسین  يدـیدرت 
هدیدان دوش -  ارجا  دیاب  نامزاس  نیا  رادـتقا  يارب  هک  روشنم -  لوصا  هک  تسین  تقیقح  نیا  زج  يزیچ  نآ ، هب  ندرکن  هجوت  .تسا 

زا قارع  زواجت  راثآ  نیرخآ  عفد  ات  درک  دهاوخ  رت  خـسار  ار  ناریا  تلم  مزع  انئمطم  یعـضو  نینچ  لاح ، ره  رد  .تسا  هدـش  هتفرگ 
.دنهد همادا  شیوخ  دربن  هب  دوخ  نیمزرس 
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تسد یـسایس و  یقالخا و  دسافم  هب  ار  للم  نامزاس  وضع  ياه  تلود  هجوت  هک  دنک  یم  هفیظو  ساسحا  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
دوخ فارصنا  تسا  لیام  ور  نیمه  زا  .دیامن  بلج  نامزاس  نیا  هدنیآ  یمومع  عمجم  تسایر  هب  قارع ، دننام  يزواجتم  تلود  یبای 

.دیامن مالعا  نامزاس  نیا  هدنیآ  تامادقا  رد  تکراشم  زا  ار 

ناریا یمالسا  يروهمج  هجراخ  روما  ترازو 

هرامش 043 دنس 

S  / 14716 تینما : ياروش  دنس  هرامش 

رهم 1360) ربتکا 1981(30   5

تینما ياروش  سیئر  هب  تیوک  هجراخ  روما  ریزو  ریزو و  تسخن  نواعم  ربتکا 1981  خروم 5  همان 

عضاوم اهزرم و  هب  راب  نیدنچ  ناریا  ییاوه  ياهورین  ناریا ، قارع و  نایم  تامـصاخم  زورب  نامز  زا  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  امارتحا 
خر يریگرد  زا  یـشان  تاهابتـشا  يراگنا و  لهـس  يور  زا  تامادقا  نیا  هک  تسا  راودـیما  تیوک  تلود  .تسا  هدرک  هلمح  تیوک 
هیلع ار  یماظن  تالمح  نینچ  ادـمع  یناریا  تاماقم  هک  تسا  نآ  هدـنهد  ناشن  یثداوح  نینچ  ددـجم  عوقو  لاح ، ره  هب  .دـشاب  هداد 

ياهزرم هقطنم  زا  جراخ  رد  یماظن  تالمح  نینچ  هک  تسا  نیا  هدش  هدنیازف  ینارگن  بجوم  هچنآ  .دنهد  یم  ماجنا  تیوک  عضاوم 
تاسیـسأت هتفرگ و  تروص  تیوک  یلامـش  ياهزرم  تیوک  كاخ  قمع  رد  یماظن  ریغ  تاسیـسأت  هتفرگ و  تروص  تیوک  یلاـمش 

تفن عمتجم  نارابمب  ناریا ، ییاوه  تالمح  نیرتدیدج  راکـشآ  هنومن  .تسا  هداد  رارق  فدـه  ار  تیوک  كاخ  قمع  رد  یماظن  ریغ 
.تسا ربتکا 1981  خیرات 1  رد  شیلا » ما   » ماخ

.تسا هدرک  دزـشوگ  ار  یتامادـقا  نینچ  لـماک  تیلوئـسم  هدرک و  ضارتعا  یناریا  تاـماقم  هب  تیوک  تلود  يا ، هثداـح  ره  زا  سپ 
يا هلئـسم  دـش ، دـهاوخ  رجنم  هقطنم  رد  گنج  شرتسگ  هب  اهنت  ییاه  تایلمع  نینچ  رارکت  هک  دـنک  یم  ناشن  رطاخ  تیوک  تلود 

.تسین یناهج  تینما  حلص و  عفن  هب  هک 

هقطنم ياهروشک  همه ي  يارب  هکلب  تیوک  يارب  يدـیدهت  اهنت  هن  تامادـقا  نیا  دـندیمهف  هک  ینامز  زا  هقطنم  ياـه  تلود  یماـمت 
رب نیا  دنک و  فقوتم  ار  ناریا  قارع و  نایم  گنج  هک  درک  شالت  یللملا  نیب  عماجم  رد  تیوک  تلود  .دندرک  موکحم  ار  نآ  تسا 

.تسین هدیشوپ  یسک 
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یم رارق  يریگرد  رطخ  رد  زین  ار  اـهروشک  رگید  هکلب  تسین  یفرط  چـیه  عفن  هب  گـنج  نیا  همادا  هک  تسا  هتفاـیرد  تیوـک  تلود 
.دهد

نینچ ددـجم  عقو  زا  يریگولج  يارب  ار  یتامادـقا  تسا  لـیام  تیوک  تلود  هک  دـنک  یم  بلج  هتکن  نیدـب  ار  یلاـع  باـنج  هجوـت 
رد يدـمایپ  هنوگره  لماک  تیلوئـسم  هک  دـنک  یم  دـیکأت  نینچمه  .دروآ  لمع  هب  دـنوش ، یم  بکترم  یناریا  تاماقم  هک  یثداوح 

.دشاب یم  ناریا  هجوتم  یثداوح  نینچ  نتفای  همادا 

تیوک هجراخ  روما  ریزو  ریزو و  تسخن  نواعم  حابصلا -  رباجلا  دمحالا  حابص 

هرامش 044 دنس 

S  / 14725 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رهم 1360)  22  ) ربتکا 1981  14 - 

تینما ياروش  سیئر  هب  للم  نامزاس  رد  ناریا  یمئاد  یگدنیامن  تئیه  ربتکا 1981  خروم 13  تشاددای 

ریم ياقآ  مایپ  نتم  امارتحا  تینما ، ياروش  سیئر  زا  رکشت  نمض  للم  نامزاس  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  تئیه 
لاسرا تسویپ  هب  ( Don Jaime Pinies  ) نیپود میج  ناد  ياقآ  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  هجراخ  روما  ریزو  يوسوم  نیـسح 

.ددرگ یم 

تسویپ

تینما ياروش  سیئر  هب  ناریا  هجراخ  روما  ریزو  ربتکا 1981  خروم 12  تشاددای 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

یتفن تاسیـسأت  نارابمب  ياعدا  رب  ینبم  زیمآ  کیرحت  تاماهتا  هراـبرد ي  تیوک  هجراـخ  روما  ریزو  ریزو و  تسخن  هماـن  هب  فطع 
هک منک  دیکأت  اددجم  تسا  مزال  دش ، رـشتنم  ربتکا 1981  خروم 5   S دنس 14716 /  یط  هک  ناریا  ياه  هدنگنج  هلیـسو  هب  تیوک 

شوپرـس روظنم  هب  تاماهتا  نیا  هک  دراد  خسار  داقتعا  دـنک ، یم  در  ار  تاماهتا  نیا  هناعطاق  هک  یلاح  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
زا دـیامن  کـمک  قارع  هب  اـت  هتفرگ  تروـص  ناریا  بوـنج  ياـه  هـهبج  رد  قارع  زواـجتم  شترا  ریخا  ياـه  تسکـش  رب  نتـشاذگ 

تاماهتا نیا  نینچمه  .دبای  ییاهر  تسا ، هدیشک  لوط  لاس  کی  زا  شیب  هک  شا  هنارگزواجت  گنج  رد  ییاهن  تسکش 
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.تسا هتفرگ  تروص  يداژن  يا  هعزانم  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  هیلع  هقطنم  عجترم  ياه  میژر  جیسب  يارب 

كانرطخ ناهج  هقطنم و  رد  حلـص  يارب  تدـش  هب  ار  نآ  دـنک و  یم  موکحم  ار  تاکرحت  هنوگ  نیا  ایوق  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
.دناد یم 

ناریا یمالسا  يروهمج  هجراخ  روما  ریزو  يوسوم -  نیسح  ریم 

هرامش 045 دنس 

A  / 36  / 842 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  - 

S  / 14802 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رذآ 1360)  27  ) ربماسد 1981  18

لک ریبد  هب  للم  نامزاس  رد  ناریا  یمئاد  یگدنیامن  تئیه  تقوم  رادراک  ربماسد 1981  خروم 16  تشاددای 

ترازو هیعالطا  هب  ار  يو  هجوت  للم ، نامزاس  لک  ریبد  زا  رکـشت  نمـض  لـلم  ناـمزاس  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تقوم  رادراـک 
.دیامن یم  بلج  دشاب ، یم  تسویپ  هب  هک  ناریا  یمالسا  يروهمج  هجراخ  روما 

تسویپ

هب ار  دوخ  یهجوت  یب  رگید  راب  کی  قارع  میژر  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  یماظن  ياهورین  زین  نادـهاش و  ياه  شرازگ  ساـسا  رب 
هیلع ار  یمحر  یب  يرگ و  یشحو  نیرتشیب  داد و  ناشن  گنج  رد  هناتسود  رشب  تاررقم  هرابرد ي  یللملا  نیب  ياه  نویسناونک  هیلک 

: تسا لیذ  حرش  هب  قارع  هناراکتیانج  تامادقا  نیا  زا  یخرب  .دش  بکترم  گنج  ناریسا  زین  ناریا و  یماظن  ریغ  نادنورهش 

ییاوه و تالمح  فدـه  ار  مالیا  رهـش  یماظن  ریغ  زکارم  قارع  رـشب ، قوقح  یللملا  نیب  زور  زا  لـبق  زور  کـی  ربماـسد ، رد 9  - 1
هلمج زا  یماظنریغ  ندـش 50  حورجم  هلاس و  هس  كدوک  کی  هلمج  زا  هاـنگ  یب  یماـظن  ریغ  تداهش 21  هب  هک  داد  رارق  یکـشوم 

.دش رجنم  كدوک  دنچ 

ار لوفزد  رهش  یماظن  ریغ  زکارم  قارع  رشب ، قوقح  یللملا  نیب  زور  ربماسد ، رد 10 
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هناخ مادهنا 100  رگید و  یماظن  ریغ  ندش 110  حورجم  یماظن و  ریغ  تداهش 20  هب  هک  داد  رارق  یکشوم  ییاوه و  تالمح  فده 
.دش رجنم 

هب هک  داد  رارق  یکشوم  ییاوه و  تالمح  فده  ار  زاوها  رهش  قارع  رـشب ، قوقح  یللملا  نیب  زور  زا  دعب  زور  کی  ربماسد ، رد 11 
رد قارع  میژر  تایانج  روآدای  روکذم  تامادـقا  .دـش  رجنم  رگید  یماظن  ریغ  ندـش 65  حورجم  درم و  كدوک و  نز ، تداهش 9 

.تسا رشب  قوقح  یللملا  نیب  زور 

.دننک یم  رازآ  تیذا و  دنراد ، دوخ  لاغشا  رد  زونه  هک  یقطانم  رد  ار  ناریا  مدرم  امئاد  قارع  شترا  لنسرپ  - 2

مادعا یتح  هجنکـش و  ار  ناریا  یگنج  ناریـسا  زین  هانگ و  یب  یماظن  ریغ  مدرم  قارع  شترا  لنـسرپ  هدیـسر ، ياه  شرازگ  قبط  - 3
.دننک یم 

ندیـشخب همتاخ  هب  طقف  هدوب و  هدـننک  هراظن  اهنت  یللملا  نیب  هعماج  ناریا ، هب  قارع  یلیمحت  هنالداعان  گنج  زا  هتـشذگ  هام  رد 15 
ینالوط ار  دوخ  هنارگزواجت  تامادـقا  هداد و  همادا  ناریا  مدرم  ندرک  ینابرق  هب  یقارع  نازواجتم  تسا و  هدرک  هدنـسب  تامـصاخم 

دـش و دـهاوخ  تبث  خـیرات  رد  هدـش  بکترم  اـه  یناریا  هیلع  قارع  هـک  یتاـیانج  هراـبرد  یللملا  نـیب  هعماـج  توکـس  .دـنا  هتخاـس 
میهاوخ یم  للم  نامزاس  زا  دروم  نیا  رد  اـما  .دوب  دـهاوخ  یللملا  نیب  هعماـج  ياـضعا  هجوتم  توکـس ، نیا  رد  یقـالخا  تیلوئـسم 

نیا يارب  شرازگ  هیهت  یگنج و  قطانم  زا  دـیدزاب  يارب  ار  يا  هژیو  هدـنیامن  دوش ، یم  بکترم  قارع  هک  یتاـیانج  زا  عـالطا  نمض 
.دنک مازعا  نامزاس ،

ناریا یمالسا  يروهمج  هجراخ  روما  ترازو 

هرامش 046 دنس 

A  / 36  / 748 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  - 

S  / 14806 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رذآ 1360)  27  ) ربماسد 1981  18

لک ریبد  هب  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدنیامن  ربماسد 1981  خروم 17  همان 

لتق رد  ناریا  میژر  هناراک  تیانج  تامادـقا  هرابرد  قارع  هجراخ  روما  ریزو  يدامح  نودعـس  رتکد  ياقآ  باـنج  ماـیپ  نتم  اـمارتحا 
.ددرگ یم  لاسرا  تسویپ  هب  گنج ، یقارع  ناریسا  ماع 

للم نامزاس  رد  قارع  يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  یلعلا -  رمع  حلاص 
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تسویپ

لک ریبد  هب  قارع  هجراخ  روما  ریزو  مایپ 

ریخا دربن  رد  هک  گنج  یناریا  ناریسا  هقطنم ، رد  رقتـسم  یقارع  ناهدنامرف  هتفگ ي  هب  هک  دناسر  یم  یلاع  بانج  عالطا  هب  امارتحا 
ناهدنامرف تسد  هب  روکذم  دربن  رد  هدش  ریگ  تسد  یقارع  ناریـسا  ماع  لتق  دهاش  هک  دنا  هتفگ  دنا ، هدمآرد  تراسا  هب  هیجفخ  رد 

.دنا هدرک  دییأت  ار  رابخا  نیا  دنا ، هتخیرگ  تراسا  زا  هک  قارع  یماظن  لنسرپ  زا  يدادعت  .دنا  هدوب  یناریا 

یم گنج  ناریسا  اب  راتفر  هرابرد  ونژ 1949  موس  نویسناونک  هژیو  هب  یللملا  نیب  قوقح  تاررقم  راکـشآ  ضقن  هناشنمدد  مادقا  نیا 
دوش یم  بکترم  ناریا  میژر  هک  تسا  یـشهوکن  لباق  تامادـقا  ربارب  رد  تسا و  ناسنا  لماک  يرایـشه  رگنایب  تاررقم  نیا  .دـشاب 

.تسا یللملا  نیب  هعماج  ندمت  یناسنا و  ياه  شزرا  هیلع  تایانج  نآ  هلمج  زا  هک 

ضقن زین  قارع و  هیلع  دوخ  هنارگزواـجت  گـنج  عورـش  زا  ناریا  طـسوت  روشنم  رد  جردـنم  یللملا  نیب  تادـهعت  ضقن  هب  هجوت  اـب 
یتاـیح عفاـنم  ظـفح  لـثم و  هب  هلباـقم  قح  هک  یلاـح  رد  قارع  يروهمج  تلود  یگنج ، ناریـسا  راـتفر  هب  طوبرم  تاررقم  راکـشآ 
داقتعا هکلب  دـناد ، یم  تیموکحم  نیرتدـیدش  راوازـس  اـهنت  هن  ار  ناریا  میژر  هناـشنمدد  تاـیانج  نیا  دراد ، یم  ظوفحم  ار  شیوخ 

دیاب زین  دوش  یم  راد  هشدـخ  ناریا  میژر  تسد  هب  امئاد  هک  یناسنا  ياه  شزرا  ظفح  يارب  یعمج  هتـسد  هدـنرادزاب  تامادـقا  دراد 
.دریذپ تروص 

قارع يروهمج  هجراخ  روما  ریزو  يدامح -  نودعس  رتکد 
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(1360  - 61  ) لاس 1982 دانسا  همجرت 

هرامش 047 دنس 

S  / 14841 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

A  / 37  / 70 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  - 

يد 1360)  30  ) هیوناژ 1982  20

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  ناریا  یمئاد  یگدنیامن  هیوناژ 1982  تشاددای 18 

یم بلج  دوش ، یم  لاسرا  تسویپ  هب  هک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هجراخ  روما  ترازو  هیعـالطا  هب  ار  یلاـع  باـنج  هجوت  اـمارتحا 
.میامن

تسویپ

هجراخ روما  ترازو  هیوناژ 1982  هیعالطا 11 

شرازگ هعاشا  هب  هداد و  ماجنا  شا  هناراکتیانج  تامادـقا  نتخاس  ناـهنپ  تهج  ار  ییاـه  شـالت  قارع  میژر  هک  تسین  راـب  نیتسخن 
خروم 18  S / 14806 - A / 36 / 847 دنس یط  هک  قارع  هجراخ  ریزو  همان  .دوش  یم  لسوتم  هدننک  هارمگ  یفارحنا و  بذک  ياه 

.تساه شالت  لیبق  نیا  زا  رگید  هنومن  دش ، رشتنم  ربماسد 1981 

ربماسد خروم 18   A / 36 / 842 - S / 14802 دنـس یط  هک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هجراخ  روما  ترازو  یلبق  تشادداـی  وریپ 
هئارا یللملا  نیب  هعماـج  هجوت  تهج  اـم  مدرم  روشک و  هیلع  قارع  یثـعب  میژر  هناراـکتیانج  تامادـقا  زا  یخرب  دـش و  رـشتنم   1981
روظنم هب  افرـص  ناریا  تسد  هب  گنج  یقارع  ناریـسا  مادعا  دروم  رد  قارع  ياهاعدا  هک  میامن  دیکأت  تقیقح  نیا  رب  ملیام  دیدرگ ،

تامادـقا زا  تاـهجوت  نتخاـس  فرحنم  تهج  قارع  هدوهیب  شـالت  دریگ و  یم  تروـص  قارع  مدرم  زین  یللملا و  نیب  راـکفا  بیرف 
يا هناراکتیانج 
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هک دوش  یم  کسمتم  اـعدا  نیا  هب  دوخ  مدرم  يارب  نمـض  رد  .دوش  یم  بکترم  ناریا  هاـنگ  یب  ناـیماظن  ریغ  هیلع  هنازور  هک  تسا 
قارع میژر  .تسا  هدوب  اه  مادـعا  هجیتن  رد  دارفا  گرم  هک  دـیامن  مالعا  هدـش ، لمحتم  دربن  ياه  ههبج  رد  اریخا  هک  يدایز  تاـفلت 
ناریا رد  دوخ  ینامیا  ناردارب  هب  ههبج  رد  دوخ  نازابرـس  یمئاد  ندـش  قحلم  زا  یتاعیاش  نینچ  هعاشا  اب  هک  تسا  راودـیما  نینچمه 

.دنک يریگولج 

نیب خرـس  بیلـص  تاماقم  طسوت  دنتـسه و  هجاوم  ناریا  رد  یبسانم  دروخرب  اـب  گـنج  یقارع  ناریـسا  قارع ، ياـهاعدا  فـالخ  رب 
بیلـص یللملا  نیب  هتیمک  زا  قارع ، تاغیلبت  ساسا  یب  ندرک  تباث  تهج  رگید  راب  کی  نیا  دوجو  اب  .تسا  هدـش  دـییأت  زین  یللملا 
ناریا ریزو  تسخن  .دروآ  لـمع  هب  قـیقحت  دـنرادروخرب ، ناریا  رد  گـنج  یقارع  ناریـسا  هـک  یتیعـضو  زا  دوـش  یم  توـعد  خرس 

یمالسا بالقنا  يزوریپ  درگلاس  نیموس  هناتـسآ  رد  ناریا  رد  ناشنادنزرف  اب  رادید  تهج  گنج  یقارع  ناریـسا  نیدلاو  زا  نینچمه 
.تسا هدروآ  لمع  هب  توعد 

هرامش 048 دنس 

S  / 14873 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

A  / 37  / 89 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  - 

نمهب 1360)  29  ) هیروف 1982  18 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدنیامن  تئیه  تقوم  رادراک  هیروف 1982  همان 16 

یط هک  ناریا  یمئاد  یگدـنیامن  تئیه  تشاددای  رد  جردـنم  ياهاعدا  هب  قارع  يروهمج  تلود  یمـسر  خـساپ  تسویپ  هب  اـمارتحا 
.ددرگ یم  لاسرا  دش ، رشتنم  ربماسد 1981  خروم 18   A / 36 / 842 - S / 14802 تینما ياروش  یمومع و  عمجم  دنس 

تقوم رادراک  دمحم -  میهاربا  ریهز 

تسویپ

ياه شور  هب  تداـع  بسح  رب  درذـگ  یم  لاـس  هس  دودـح  رد  هک  دوخ  تلود  رارقتـسا  ناـمز  زا  ناریا  تسرپ  داژن  میژر  تاـماقم 
دوخ یناسنا  دض  لامعا  زا  تاهجوت  فارحنا  ناشتایانج و  رب  نداهن  ششوپ  قیاقح و  نتخاس  فرحنم  تهج  زیمآ  بیرف  هطـسفس و 
هیلع ار  یعمج  هتـسد  ياـه  مادـعا  یکیزیف و  ياـه  هیوست  راتـشک ، هجنکـش ، فلتخم  عاوـنا  هدرک ، لـیمحت  ناریا  ياـه  قـلخ  هب  هک 

بکترم ناریا  رد  دوخ  سراف  ریغ  ياه  تیلم  نیفلاخم و 
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هنوگ نیا  ناهج  یمومع  راکفا  يارب  هک  تسا  حـضاو  رپ  .تسا  هداد  شرتسگ  زین  ناکدوک  ناـنز و  هب  یتح  ار  لاـمعا  نیا  .دوش  یم 
نیا ادیدش  یللملا  نیب  ياه  تیعمج  زا  يرایسب  یلک و  روط  هب  یللملا  نیب  هعماج  .تسا  تسکش  هب  موکحم  زیمآ  بیرف  ياه  شالت 

قوقح ضقن  هتشاد و  تریاغم  یناسنا  لوصا  اب  لامعا  نیا  هک  دندومن  موکحم  دوش  یم  بکترم  میژر  نیا  هک  ار  هنایـشحو  تایانج 
.دوش یم  بوسحم  رشب 

هک تسا  يا  هدوهیب  شالت  عقاو  رد  للم ، نامزاس  لک  ریبد  هب  باـطخ  كرویوین  رد  ناریا  میژر  یمئاد  یگدـنیامن  تئیه  تشادداـی 
هب مزال  .دراد  رارـصا  دوش ، یم  بکترم  هک  یلاـمعا  زا  تاـهجوت  فارحنا  دوخ و  تاـیانج  رب  یـششوپ  بیرف و  تهج  میژر  نآ  رد 

ناریسا ریخا  راتشک  رطاخ  هب  یللملا  نیب  عماجم  رد  ار  تموکح  نیا  تیموکحم  هنانیگمـشخ و  جوم  دیدشت  هنیمز  نیا  رد  تسا  رکذ 
هیلک هب  تناها  هک  هتشاد  لابند  هب  توریب  رد  قارع  ترافـس  هب  ندز  هبرـض  رد  هیروس  هدناشن  تسد  میژر  اب  شا  يراکمه  یقارع و 

.تسا هدش  ببس  ار  يرشب  تاموسر  اه و  شزرا  همه  ضقن  یللملا و  نیب  تاقفاوت 

.تساراد ار  هناراکبیرف  ياوتحم  نامه  اددجم  هدش  حرطم  ناریا  یمئاد  یگدنیامن  تئیه  تشاددای  رد  هک  ییاه  هطسفس  اهاعدا و 

فرحنم تهج  ناریا  تموکح  هناسویأم  شالت  .دـشاب  یم  خـساپ  راوازـس  هک  هتخاس  دراو  ار  ییاه  ماهتا  تشادداـی  نیا  رد  عقاو  رد 
لخاد و رد  مه  دشاب ، یم  نقتم  لیالد  ياراد  هک  یقارع  ناریسا  راتـشک  تیانج  هژیو  هب  شرامـش و  یب  تایانج  زا  تاهجوت  نتخاس 

يالاو لوصا  زا  قارع  هک  دـنا  هدـش  دـعاقتم  ناهج  یمومع  راکفا  نونکا  .تسا  هدـیدرگ  یقلت  يا  هدوهیب  شـالت  ناریا ، جراـخ  مه 
خـساپ هدـش ، زاغآ  ناریا  تسرپ  داژن  ماکح  طـسوت  قارع  هیلع  هک  ناریا  تازواـجت  هب  تسا  روبجم  دـنک و  یم  تیعبت  دوخ  یناـسنا 

ياه شزرا  یلاعتم ، تایقالخا  لابند  هب  داد و  دهاوخ  همادا  هناتـسود  رـشب  هیحور  اب  گنج  هب  دـگنج و  یم  دـیگنج و  قارع  .دـیوگ 
لوصا بوچراچ  رد  ار  نآ  هدروآ و  تسد  هب  دوخ  برع  تلم  هنادواج  ثاریم  ندـمت و  زا  هک  دـشاب  یم  قیمع  تاداقتعا  یناـسنا و 

، ناهج تایرـشن  رد  يرایـسب  دراوم  رد  یللملا  نیب  هعماج  .تسا  هتفرگ  راک  هب  برع ، تسیلایـسوس  ثعب  بزح  دوخ ، گرزب  بزح 
لنـسرپ اب  ییورردور  رد  ار  نآ  تسا  یبرع  یناسنا  ياه  یگژیو  نیرت  یلاـع  فیدر  رد  هک  ار  قارع  شترا  یناـمرهق  ياـه  هساـمح 

.دنا هدرک  هظحالم  ناریسا  اب  راتفر  رد  نینچمه  دربن و  قطانم  رد  ناریا  شترا 

ياهورین هکنیا  هراـبرد  ربماسد 1981  و 11  خروم 10،9  ناریا  میژر  یمئاد  یگدـنیامن  تئیه  تشادداـی  رد  هدـش  حرطم  ياـهاعدا 
ياه شرازگ  رد  میـشاب  هتـشاد  يرابخا  اـم  رگا  .درادـن  ار  خـساپ  شترا  دـندرک ، یکـشوم  هلمح  ناریا  یماـظن  ریغ  زکارم  هب  یقارع 

هک یماظن 
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ار نآ  یناهج  یلحم و  يربخ  ياه  هناـسر  دوش و  یم  هئارا  دـنک ، یم  رـشتنم  هنازور  روط  هب  قارع  حلـسم  ياـهورین  لـک  یهدـنامرف 
.دننک یم  رشتنم 

ددرگ و هئارا  هدش ، رـشتنم  ام  ییاوه  ياهورین  تامادقا  دروم  رد  هک  هتـشذگ  زور  هس  ياه  شرازگ  زا  یتارابع  دـشاب  بسانم  دـیاش 
: تسا لیذ  حرش  هب  هک  دینک  هسیاقم  ناریا  ياهاعدا  اب  ار  اهنآ 

: میناوخ یم  هدش ، رشتنم  ربماسد 1981  رد 9  هک  هرامش 547  شرازگ  زا  ( h  ) فارگاراپ رد 

هقطنم یبونج  يزکرم و  ياهـشخب  رد  نمـشد  یماـظن  فادـها  زکارم و  عضاوم ، هب  زورما  اـم ، ناـمرهق  ییاوـه  يورین  ياـهامیپاوه  »
دوخ ياههاگیاپ  هب  ملاس  ام  ياهامیپاوه  هیلک  .دـنتخاس  دراو  اـهنآ  هب  ار  یناوارف  یلاـم  یناـج و  تراـسخ  دـندرک و  هلمح  تاـیلمع 

« .دنتشگزاب

: تسا هدمآ  دش ، رداص  ربماسد 1981  رد 10  هک  هرامش 548  شرازگ  زا  ( i  ) فارگاراپ رد 

هک دنداد  ماجنا  تایلمع  هقطنم  یبونج  شخب  رد  نمـشد  زکارم  فادـها و  هیلع  ار  دوخ  زیمآ  تیقفوم  تالمح  ام  عاجـش  ياهباقع  »
« .دنتشگزاب دوخ  ياههاگیاپ  هب  ملاس  ام  ياهامیپاوه  هیلک  .تشاذگ  ياج  رب  يرایسب  یلام  یناج و  تاراسخ 

: میناوخ یم  دش  رداص  ربماسد 1981  خیرات 11  هک  هرامش 549  شرازگ  زا  ( h  ) فارگاراپ رد 

تابرـض دـندرک و  هلمح  تایلمع  هقطنم  یبونج  يزکرم و  ياه  شخب  رد  نمـشد  زکارم  عضاوم و  هب  ام  ياهامیپاوه  بش ، یط  رد  »
هاگیاپ هب  ملاس  ام  ياهامیپاوه  هیلک  هداد و  خر  طاقن  نآ  رد  تاراجفنا  اه و  يزوس  شتآ  دـنتخاس ، دراو  اـهنآ  هب  يرثؤم  میقتـسم و 

« .دنتشگزاب ناشیاه 

رد ار  ام  يداصتقا  تاسیـسأت  یماظن و  ریغ  زکارم  هنازور  روط  هب  یناریا  نمـشد  ياـهورین  هک  منک  رکذ  هنیمز  نیا  رد  دـیاب  نینچمه 
رما نیا  هب  دادـغب  رد  هتیدرکا  یجراخ  کیتاملپید  ياـه  تئیه  هیلک  .دـننک  یم  ناراـبمب  نیگنـس  هناـخپوت  اـمیپاوه و  اـب  هرـصب  رهش 

.دنفقاو

لیلد هب  هدـش  ریگرد  ناریا  میژر  اب  ایرد  نیمز و  رد  شا  هدـش  لامیاپ  یلاـم  قوقح  هداـعا  تهج  هنـالداع  یگنج  رد  اریخا  هک  قارع 
یتسرپ و داژن  لامعا  تازواجت و  فلتخم  عاونا  هب  هتفرگ و  ازهتسا  هب  ار  یللملا  نیب  تاقفاوت  تاررقم و  هیلک  میژر  نآ  هک  تسا  نآ 

.تسا هدروآ  يور  تسا ، یناسنا  قوقح  یساسا  لوصا  ضقان  هک  هچنآ  ره 

: مزاس یم  ناشن  رطاخ  ار  لیذ  قیاقح  راصتخا  روط  هب  هنیمز  نیا  رد 

رد هک  برعلا  طش  فرـصت  نآ و  نیمزرـس  زا  یـشخب  لاغـشا  اب  ار  قارع  مدرم  یـضرا  تیماـمت  یلم و  تیمکاـح  قوقح ، ناریا  - 1
.تسا هدرک  ضقن  دوب ، هدش  نیعم  ریازجلا  دادرارق 1975 
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ایرد نیمز و  زا  ربماتپس 1980  خیرات 4  رد  قارع  ياهرهش  اهاتسور و  هب  ناریا  - 2
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قوقح دـیامن و  ظفح  ار  شنادنورهـش  تینما  هکنیا  لیلد  هب  دـیوگ ، خـساپ  نآ  هب  هک  تسا  قارع  لماک  قح  هک  درک  یماـظن  هلمح 
يارب کیتاملپید  هنایوج و  حلص  ياه  هار  هیلک  ندروخ  تسکش  زا  سپ  ربماتپس 1980  خیرات 22  رد  نینچمه  .دریگ  سپزاب  ار  اهنآ 

.تشادن دربن  زج  يرگید  هار  ناریا ، اب  هرکاذم 

: تسا هدمآ  دوب ، هدش  لیکشت  نامز  نآ  رد  هک  نیطسلف  مدرم  ییارجا  هتیمک  هب  نیسح  مادص  ياقآ  يروهمج  سیئر  همان  رد  نیا 

هب روشک  اب  نآ  طباور  میراودیما  .میا  هدش  هیاسمه  روشک  اب  هدوهیب  گنج  هب  راداو  ام  .میرب  یم  جنر  لئاسم  زا  زورما ، قارع  رد  ام  »
نیا یماح  اکیرما  هدـحتم  تالایا  هک  میدـیمهف  ام  رگید  راـب  کـی  .دـشاب  نارگید  قوقح  هب  زواـجت  مدـع  لـباقتم و  مارتحا  تروص 

زا میروبجم  ور  نیمه  زا  تسا ، هدرک  زاـغآ  هک  تسا  لاـس  ود  دودـح  رد  اـم  مدرم  نیمزرـس و  هب  ار  دوخ  تـالمح  هک  هدوب  تلود 
« .مینک عافد  دوخ  نادنورهش  تینما  تینما و  قوقح و 

نآ هب  هدوب و  هناتـسرپداژن  ناریا  رد  سراف  ریغ  ياه  قلخ  ریاس  برع و  تلم  هیلع  ناریا  تموکح  راتفر  هک  هداد  ناشن  اهدادـخر  - 3
.دهد یم  همادا 

تلاـخد هب  هدرک و  تلاـخد  قارع  یلخاد  روما  رد  يرایـسب  دراوم  رد  ندیـسر ، تردـق  هب  ناـمز  زا  ناریا  میژر  هک  تسا  نشور  - 4
.دهد یم  همادا  ام  یضرا  تیمامت  قارع و  هیلع  ار  دوخ  هنارگ  هئطوت  تسایس  نینچمه  دهد ، یم  همادا  دوخ 

ناشن ثداوح  .دنک  یم  دـیکأت  يراوج  مه  نسح  لوصا  تیاعر  يراد و  نتـشیوخ  رب  قارع  دوخ ، تیلوئـسم  ساسحا  زا  ماهلا  اب  - 5
هعـسوت فادـها  هداد  ناـشن  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  درادـن و  دوجو  قارع  دروـم  رد  ناریا  میژر  فرط  زا  یتـین  نسح  هک  دـهد  یم 

نآ یهجوت  یب  هدننک  سکعنم  تسا و  هدرب  ثرا  هب  هاش  میژر  زا  هک  دنک  یم  لابند  ار  دوخ  هناتسرپ  داژن  تسایس  زا  هتساخرب  هنابلط 
كاخ لاغـشا  ندـناوخ  سدـقم  اـب  بلط ، هعـسوت  تموکح  نیا  ياـه  یبلط  هاـج  .دـشاب  یم  اـیرد  نیمز و  دروم  رد  قارع  قوقح  هب 

ناریا و نایم  لئاسم  لصف  لح و  تهج  قارع  ياه  شالت  تعـسو  زا  الماک  ناهج  یمومع  راکفا  .تسا  نشور  ناـگمه  يارب  قارع ،
هنارگزواجت و تامادـقا  یهجوت و  یب  اب  اهنت  اه  شالت  نیا  لاح ، ره  هب  .تسا  هاگآ  کیتاملپید ، هنایوج و  حلـص  ياهرازبا  اـب  قارع 

.تسا هدش  هجاوم  قارع  يزرم  ياهرهش  هب  یماظن  تالمح 

زا تارکاذـم  ای  هبناج و  ود  میقتـسم  تارکاذـم  تهج  ناریا  زا  توعد  رد  قارع  هناـیوج  حلـص  تاراـکتبا  اـهراب  یللملا  نیب  هعماـج 
، يروهمج سیئر  نیـسح  مادص  ياقآ  .دنک  یم  يوریپ  هنایوج  حلـص  لوصا  زا  زونه  قارع  .تسا  هدوب  دـهاش  ار  ثلاث  روشک  قیرط 

بیوصت زا  لبق 
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ناریا هجوت  دروـم  هک  درک  مـالعا  سب  شتآ  تهج  ار  قارع  یگداـمآ  ربماتپس 1980 ، رد 28  تینما  ياروـش  همانعطق 479(1980 )
يزوریپ و عضوم  زا  قارع  هک  یلاح  رد  هدرک ، در  ار  یللملا  نیب  تاراکتبا  هیلک  تینما و  ياروش  همانعطق  ناریا  تموکح  .دشن  عقاو 

تیلوئـسم هب  هجوت  مدـع  ناریا و  میژر  هنارگزواـجت  تاـین  حوـضو  هب  هک  دریذـپ  یم  ار  اـهراکتبا  نیا  هیلک  هک  درک  مـالعا  تردـق 
.تخاس راکشآ  ار  یللملا  نیب  هعماج  ناریا و  ياه  قلخ  دروم  رد  شیوخ 

رکشت هملاپ  ياقآ  ناشیا  هدنیامن  للم و  نامزاس  لک  ریبد  نیسحت  دروم  ياهراکتبا  شیاتـس و  لباق  ياه  شالت  زا  دیاب  هنیمز  نیا  رد 
هدرک در  ار  اهنآ  تامادـقا  هدرک و  تجاجل  ناریا  میژر  هک  یلاح  رد  داد ، خـساپ  اهنآ  ياـهراکتبا  همه  هب  اعیرـس  قارع  هتبلا  .میاـمن 

.تسا

هرامش 049 دنس 

S  / 14922 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

A  / 37  / 156 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  - 

نیدرورف 1361)  4  ) سرام 1982  24 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  هیروس  یبرع  يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  سرام 1982  تشاددای 23 

یگدـنیامن تئیه  همان  هنیمز  رد  للم ، نامزاس  لک  ریبد  زا  رکـشت  نمـض  للم  نامزاس  رد  هیروس  یبرع  يروهمج  یمئاد  یگدـنیامن 
: دناسر یم  عالطا  هب  امارتحا  ار  لیذ  بلاطم  دش ، رشتنم   A / 37 / 89 - S / 14873 دنس یط  هک  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد 

ترافـس هب  ندز  هبرـض   » رد ناریا  هیروس و  يراکمه  یعدم  هدش و  جرد  هیروس  یبرع  يروهمج  تلود  هیلع  ییاهاعدا  همان  نیا  رد 
ناوـنع هب  ار  نآ  هیروـس  تلود  هکلب  تسا  بذـک  ساـسا و  یب  ـالماک  اـهنت  هن  یهاو  ياـهاعدا  نـیا  .تـسا  هدـش  توریب » رد  قارع 

گنج هجیتن  رد  هک  هتفرگ  تروص  قارع  جـنرغب  تیعـضو  زا  تاهجوت  نتخاس  فرحنم  يارب  هک  دـنک  یم  حـیبقت  فرـص  تاـیلعج 
اب قارع  میژر  هک  يا  هشقانم  تشپ  رد  یعقاو  ياه  هزیگنا  هب  هیروس  تلود  .تسا  هدمآ  دوجو  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  هیلع  دوخ 

.تسا فقاو  هدرک ، زاغآ  هیروس  یبرع  يروهمج  هب  تمهت  ارتفا و 

.دیامن یم  موکحم  ار  یتسیرورت  تامادقا  لیبق  نیا  هیلک  تدش  هب  هک  دنک  دیکأت  تسا  لیام  هیروس  یبرع  يروهمج  تلود 
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هرامش 050 دنس 

S  / 14957 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

A  / 37  / 172 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  - 

نیدرورف 1361) لیروآ 1982(19  8 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدنیامن  تئیه  تقوم  رادراک  لیروآ 1982  همان 5 

.ددرگ یم  لاسرا  تسویپ  هب  قارع  يروهمج  هجراخ  روما  ریزو  يدامح  نودعس  رتکد  ياقآ  همان  نتم  امارتحا ،

تقوم رادراک  دمحم -  میهاربا  ریهز 

تسویپ

لک ریبد  هب  باطخ  قارع  هجراخ  روما  ریزو  لیروآ 1982  خیرات 3  همان 

تاقالم زا  نارهت  ویدار  رهظ  زا  لبق  تعاس 7:00  رد  سرام 1982  هبنـشود 29  زور  رد  هک  دناسر  یم  یلاع  بانج  عالطا  هب  امارتحا 
ربخ دـنرب ، یم  رـس  هب  ناریا  رد  هک  یقارع  ياه  تسیرورت  زا  يدادـعت  يا و  هنماخ  یلع  ياقآ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  سیئر  نایم 

: تسا لیذ  حرش  هب  هک  داد 

ار يدنمهوکـش  ياه  يزوریپ  اهنآ  .درک  تاقالم  قارع  یبهذـم  لاجر  زا  نت  دـنچ  اب  زورید  يروهمج  سیئر  يا  هنماخ  یلع  ياـقآ 
زا رادید  نیا  رد  يا  هنماخ  ياقآ  .دنتفگ  کیربت  يو  هب  دندروآ  تسد  هب  لوفزد  برغ  شوش و  ياه  ههبج  رد  مالـسا  نازابرـس  هک 

مدرم و هک  تشاد  راهظا  يو  .درک  دیجمت  یناهج  رابکتـسا  قارع و  یثعب  میژر  هیلع  شا  هزرابم  ردـص و  هللا  تیآ  دیهـش  مهم  شقن 
، ینالوط ياهزرم  اب  قارع  اب  ام  هک  روط  ناـمه  .دوب  دـنهاوخن  تواـفت  یب  قارع  ثداوح  هب  تبـسن  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود 

تشونرس هرابرد  هک  گرزب  ياه  تردق  ربارب  رد  میناوت  یمن  ام  نیاربانب ، .میتسه  طبترم  یمالسا  طباور  يدنواشیوخ و  ياه  تبسن 
و.دشاب یمدرم  یمالـسا و  دیاب  قارع  يدعب  تلود  هک  دوزفا  يا  هنماخ  ياقآ  .مینک  رایتخا  توکـس  دننک ، یم  يریگ  میمـصت  قارع 

رب هداد و  رادشه  قارع  رد  نیفرحنم  هب  يا  هنماخ  ياقآ  .دشاب  هدنیآ  رد  قارع  یتموکح  متسیس  ساسا  تسیاب  یم  هیقف  تیالو  لصا 
.دننک هدافتسا  یمالسا  تلود  رارقتسا  رد  ناریا  بالقنا  هبرجت  زا  هک  دش  نآ  راتساوخ  يو  .درک  دیکأت  یبهذم  لاجر  يرایشه  موزل 

هک ییاجنآ  زا  داد  حیضوت  شتاراهظا  رد  يو 
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ماـما يربـهر  تحت  یمالـسا  تموکح  رد  دنتـسه  ییاـیفارغج  ياـهزرم  موسر و  بادآ و  رطاـخ  هب  روغث  دودـح و  ياراد  اـهروشک 
.دوب دهاوخن  ییایفارغج  ياهزرم  موسر و  بادآ ، رطاخ  هب  يزرم  هنوگ  چیه  ینیمخ 

تاررقم بوچراچ  رد  مینک  یم  دیکأت  هدرک و  مالعا  ام  هک  هچنآ  تفگ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  سیئر  حیرـص ، تاراهظا  نیا  رد 
یقارع میژر  کی  رارقتسا  قارع و  لاغشا  ناریا  میژر  یلصا  فده  هاش ، طوقس  زا  سپ  ندیسر  تردق  هب  نامز  زا  .تسا  یللملا  نیب 

اب طابترا  رد  وسمه  ياه  تلود  رارقتسا  تسایس  ساسا  رب  فده  نیا  .دشاب  یم  ناریا  یلعف  میژر  هباشم  ینیمخ  [ ماما ] تمومیق تحت 
.دشاب یم  ناریا  طلست  ذوفن و  هزوح  ناونع  هب  [ سراف ] یبرع جیلخ  رد  یبرع  ياهروشک  قارع و 

ادـتبا زا  دروآ و  یمن  لمع  هب  شا  هنابلط  هعـسوت  ياهایؤر  هنارگزواـجت و  تامادـقا  هب  نداد  ناـیاپ  تهج  یـشالت  چـیه  ناریا  میژر 
خـیرات 4 زا  ار  قارع  هیلع  هنارگزواجت  گنج  اتیاهن  هدومن و  اـم  یلخاد  روما  رد  تلاـخد  هناراـکبارخ و  تامادـقا  هئطوت و  هب  عورش 

.درک زاغآ  ربماتپس 1980 

یم یللملا  نیب  تاررقم  ساسا  رب  ناریا ، تلود  یمـسر  ماقم  نیرت  یلاع  هک  يروهمج  تسایر  ماقم  رد  يا  هنماـخ  ياـقآ  تاراـهظا 
ياج رد  دیاب  داعبا  نیا  هک  تسا  یللملا  نیب  یلعف  ماظن  یـساسا  ینابم  اب  ریاغم  سرتسد و  زا  رود  كانرطخ و  داعبا  زا  یکاح  دـشاب ،

.دشاب یم  یللملا  نیب  قوقح  هدش  هتخانش  لوصا  یشاپورف  نآ  بقاوع  هک  دریگ  رارق  هظحالم  دروم  دوخ 

یم لقتـسم  ياهروشک  رب  یفیاوطلا  كولم  متـسیس  هعـسوت  تشگزاب و  تهج  دیدج  توعد  هدنهد  ناشن  يا  هنماخ  ياقآ  تاراهظا 
ار ناهج  هک  يرامعتـسا  هدرک ، یط  رامعتـسا  زا  دی  علخ  دـنور  رد  ار  ینالوط  هار  یللملا  نیب  هعماج  هک  تسا  ینامز  رد  نیا  دـشاب و 

تلود یللملا  نیب  تیـصخش  نتخیر  مه  هب  روظنم  هب  نینچمه  تاراهظا  نیا  .دش  هدیچرب  هشیر  زا  تشادـنپ ، یم  ناگتـشذگ  ثاریم 
.دور یم  رامش  هب  یضرا  یبلط  هعسوت  تهج  یماگ  ناونع  هب  ییایفارغج  ياهزرم  میهافم  در  یللملا و  نیب  هعماج  وضع  ياه 

راکشآ ضقن  زا  یکاح  هدش و  حیرصت  يا  هنماخ  ياقآ  تاراهظا  رد  ناریا  تموکح  هنارگزواجت  هنابلط و  هعسوت  ياه  تسایـس  نیا 
عمجم هناتـسود  طـباور  هیمـالعا  رد  بیوصت و  ار  نآ  ارآ  قاـفتا  هب  یللملا  نیب  هعماـج  هک  تسا  یللملا  نیب  قوقح  لوـصا  زا  یخرب 
تلاخد مدع  لوصا  لوصا ، نیرت  مهم  نایم  نیا  رد  .تسا  هدش  رشتنم  لاس 1970  ( XXV  ) همانعطق 2625 یط  للم  نامزاس  یمومع 

.تساه تلود  تیمکاح  هب  مارتحا  یلخاد و  روما  رد 
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دـصق هک  درک  مالعا  قارع  يروهمج  سیئر  نیـسح  مادص  ياقآ  هینایب  رد  ربماتپس 1980  رد 23  هژیو  هب  گـنج و  يادـتبا  زا  قارع 
رد دوخ  زا  هک  تخاس  ناشن  رطاخ  قارع  .درادـن  ناریا  یـضرا  تیمامت  دروم  رد  یبلط  هاج  هنوگ  چـیه  هتـشادن و  ار  ناریا  هب  زواجت 
زا جراـخ  هدرک و  يوریپ  شور  نیا  زا  قارع  .دراد  یگداـمآ  هنـالداع  حلـص  رارقتـسا  يارب  دـنک و  یم  عاـفد  ناریا  تادـیدهت  ربارب 

.تسا هدرکن  تکرح  دوخ ، نشور  یلوصا  عضاوم 

زا زگره  هکنیا  لیلد  هب  دزرو ، یم  رارـصا  گنج  همادا  رب  هدرک و  در  ار  قارع  هناقداص  ياـه  تساوخرد  هیلک  ناریا  میژر  سکعرب ،
نایم يزرم  چیه  هک  تسا  هتشاد  دیکأت  ناریا  تموکح  يروهمج  سیئر  .تسا  هتشادنرب  تسد  شا  هنابلط  هعسوت  دصاقم  اه و  حرط 

زا یکی  قارع  دـیاش  .تفرگ  دـهاوخ  میمـصت  نآ  تموـکح  قارع و  هدـنیآ  يارب  ناریا  دسانـش و  یمن  تیمـسر  هب  ار  ناریا  قارع و 
.دشاب ناریا  ياه  ناتسا 

كانرطخ هنارگزواجت و  فادـها  اه و  تسایـس  حوضو  هب  مییامن  یم  بلج  قیاقح  نیا  هب  ار  یلاع  باـنج  هجوت  اـم  هک  روط  ناـمه 
روشنم یللملا و  نیب  قوقح  ساسا  رب  یعـضوم  مییاـمن  یم  تساوخ  رد  یلاـع  باـنج  زا  هدرک و  دزـشوگ  ینـشور  هب  ار  ناریا  میژر 
دهاوخ عافد  تلادع  لوصا و  زا  هک  تسا  یتلاح  نینچ  رد  اهنت  .دییامن  ذاختا  دهعت  مدع  ياهروشک  فادها  لوصا و  للم و  نامزاس 

ظوفحم مدرم  ینامداش  هافر و  ددرگ و  یم  ریذـپ  ناکما  یللملا  نیب  تینما  حلـص و  هب  یبای  تسد  يداع و  یللملا  نیب  طباور  دـش و 
.دنام دهاوخ 

قارع يروهمج  هجراخ  روما  ریزو  يدامح -  نودعس  رتکد 

هرامش 051 دنس 

A  / 37  / 222 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  - 

تشهبیدرا 1361)  21  ) یم 1982  11 - 

اه تلود  نایم  يراوج  مه  نسح  تیوقت  شرتسگ و 

قارع يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  تئیه  لک  ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدـنیامن  تئیه  یم 1982  تشاددای 7 
يدازآ هب  میمـصت  نآ  رد  هک  ار  قارع  بالقنا  یهدنامرف  ياروش  هرداص ي  روتـسد  امارتحا  للم ، نامزاس  لک  ریبد  زا  رکـشت  نمض 

یم لاسرا  یلاع  بانج  يارب  تسویپ  هب  تسا ، هتفرگ  دنا -  هدش  ریگتـسد  ریخا  ياهدربن  یط  رد  هک  گنج -  یناریا  ریـسا  ناناوجون 
.دنک

98 ص :

دلج 1 للم  نامزاس  دانسا  رد  قارع  ناریا و  www.Ghaemiyeh.comگنج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


تسویپ

قارع بالقنا  یهدنامرف  ياروش  یم 1982  خیرات 3  هرداص  روتسد 

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 

هدرک و دـیکأت  یناسنا  لوصا  رب  رگید  راب  کی  شیوخ ، دادـجا  زا  يوریپ  يالوج و  بـالقنا  لوصا  ساـسا  رب  مالـسا و  زا  ماـهلا  اـب 
هب دربن  قطانم  رد  ام  ریلد  ياهورین  تسد  هب  هک  یناناوجون  يدازآ  هب  میمـصت  هدومن و  زاربا  ناریا  تلم  دروم  رد  ار  دوخ  تین  نسح 

راتساوخ ار  گنج  یقارع  ناریسا  اب  هلدابم  هکنیا  نودب  هداد  لیوحت  یناهج  خرس  بیلـص  هب  ار  اهنآ  .میا  هتفرگ  دنا ، هدمآرد  تراسا 
.میوش

.شا یناسنا  هنادنمتفارش  لوصا  ناریا و  تلم  داب  هدنز 

هرامش 052 دنس 

S  / 15121 تینما : ياروش  دنس  هرامش 

دادرخ 1361) یم 1982(4  خروم 25 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  ناریا  یمئاد  یگدنیامن  یم 1982  تشاددای 25 

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

نتم امارتحا  هتشاد و  مالعا  للم  نامزاس  لک  ریبد  زا  ار  شیوخ  ینادردق  للم  نامزاس  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یمئاد  یگدنیامن 
.دراد یم  لاسرا  هدش ، دازآ  اریخا  هک  ناتسزوخ  رد  هزیوه  رهش  هرابرد  ار  هجراخ  روما  ترازو  هیعالطا 

تسویپ

ناریا هجراخ  روما  ترازو  هیعالطا 

اب دـندش  قـفوم  ناریا  ناملـسم  مدرم  یقارع ، نازواـجتم  تسد  هب  ناتـسزوخ  زا  ییاـه  شخب  ینوناـق  ریغ  لاغـشا  زا  هاـم  زا 20  سپ 
.دنزاس دازآ  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  ياه  نیمزرس  هدنار و  بقع  هب  ار  نیسح  مادص  نارودزم  یهلا  تایانع 

هیلک ابیرقت  هنادرمناوجاـن ي  بیرخت  لاغـشا و  زور  نیتسخن  زا  اـه  یناریا  هک  تسا  هداد  ناـشن  یلاغـشا  ياـه  نیمزرـس  يزاـس  دازآ 
تـصرف رظتنم  قارع ، زواجتم  میژر  تسد  هب  یـصوصخ  یمومع و  زا  معا  یلاغـشا ، ياهاتـسور  اهرهـش و  رد  یماظن  ریغ  تاسیـسأت 

قطانم هک  دندوب 
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یپ رد  شدوخ  قارع  هک  هدرک  رارکت  هرطینقلا  رد  ار  تسینویهـص  ياه  تیانج  قارع ، میژر  تقیقح  رد  .دـنریگ  سپزاب  ار  یلاغـشا 
.دوب نآ  ندرک  موکحم 

.دوب دهاش  ناریا  هزیوه  ناتسرهش  رد  ناوت  یم  ار  قارع  ياه  تیانج  تشحو  بعر و  هدنز  هنومن 

گنج زا  لـبق  .دراد  رارق  ناتـسزوخ  ناتـسا  رد  عـقاو  هخرک  هرد  رد  ناـشیم  تـشد  رد  درگنـسوس و  مـهم  ياهرهـش  زا  یکی  هزیوـه 
هک یتقو  اریخا  .دوب  یشزرا  اب  یناتساب  راثآ  ياراد  تفر و  یم  رامش  هب  یخیرات  یمالـسا و  ياه  لحم  زا  هزیوه  قارع ، هنارگزواجت 

نازواجتم ینیـشن  بقع  رد  يزیچ  چیه  دندش ، هجاوم  یکانتـشحو  هرظنم  اب  ناریا  ناملـسم  ناگدـنمزر  دـش ، دازآ  هزیوه  ناتـسرهش 
دجاسم یتح  یمومع و  ياه  نامتخاس  اه ، هزاغم  اه ، هناخ  .دوب  هدش  لدبم  يال  لگ و  كاخ و  زا  یلت  هب  رهـش  همه  هدـنامن و  ملاس 

: زا دنترابع  دنا  هدرک  بیرخت  یقارع  نارگ  لاغشا  هک  هزیوه  مهم  ياه  نامتخاس  دندوب ، هدش  بیرخت 

هزیوه يزکرم  دجسم  - 

( لیعامسا هربقم   ) تسا فورعم  لیلخ  لیعامسا  هعقب  هب  هک  یخیرات  یبهذم -  یناتساب  راثآ  - 

..و یتلود  ياهویشرآ  یتسپ ، ياه  سیورس  يرادنامرف ، لماش  یمومع  ياه  نامتخاس  - 

يرهش سرادم  .دندرک -  یم  هدافتسا  نا  زا  ناشیم  تشد  هقطنم  نانکاس  هک  هزیوه  نردم  ناتسرامیب  - 

اه هاگراک  هزاغم و  - 

يرایبآ هکبش  بآ و  عبنم  - 

یمومع تاسیسأت  ریاس  - 

یم دوخ  لاغشا  تحت  قطانم  یصخش  یمومع و  لاوما  لوئسم  رگ ، لاغشا  يورین  يراتفر ، یللملا  نیب  هدش  هتفریذپ  لوصا  ساسا  رب 
نیب فلتخم  ياه  نامزاس  زا  هک  درادـن  دوجو  يزاین  .دراد  تیلوئـسم  زین  یبهذـم  یخیرات و  ياهانب  ظـفح  رد  هکنیا  هژیو  هب  دـشاب ،

، یشزومآ ياه  نامزاس  زا  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  .دوش  هدرب  مان  دنا ، هدرک  ررقم  ار  لاغشا  تحت  لاوما  تظافح  هک  یللملا 
دیامن مازعا  هزیوه  هدش  بیرخت  ناتسرهش  زا  دیدزاب  تهج  ار  یقیقحت  میت  هک  دیامن  یم  تساوخرد  للم  نامزاس  یگنهرف  یملع و 

هدوب هتشذگ  هام  رد 20  ناریا  ناملـسم  مدرم  اب  دربن  ریگرد  یتریـس  وید  يورین  هچ  هک  دـندرگ  هجوتم  یللملا  نیب  یمومع  راکفا  اـت 
.تسا
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هرامش 053 دنس 

S  / 15141 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

دادرخ 1361) یم 1982(9   30 - 

تینما ياروش  سیئر  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  ندرا  یمئاد  یگدنیامن  یم 1982  همان 30 

دـشر و هب  ور  ینالوط ، یماظن  هشقانم  دـیدشت  ات  هدـش  راتـساوخ  ار  تینما  ياروش  يروف  هسلج  معوبتم ، تلود  عالطا  هب  انب  اـمارتحا 
.دننک یسررب  هدش  زاغآ  ربماتپس 1980  زا  ناریا  یمالسا  يروهمج  قارع و  يروهمج  نایم  هک  ار  كانتشحو 

یناهج تینما  حلـص و  هکلب  تشاد  دـهاوخ  يا  هقطنم  حلـص  يارب  يروف  رطخ  اهنت  هن  تسا  شرتسگ  هب  ور  نآ  داعبا  هک  هشقانم  نیا 
ههرب ي نیا  رد  شیوـخ  تیلوئـسم  هب  تینما  ياروـش  هـک  تـسا  راودـیما  هناقاتـشم  معوـبتم  تـلود  .دـنکفا  دـهاوخ  هرطاـخم  هـب  ار 

.دیامن لمع  كانرطخ 

یمئاد یگدنیامن  ریفس  هبیصون -  نزاه 

هرامش 054 دنس 

S  / 15184 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

A  / 37  / 271 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  - 

دادرخ 1361)  20  ) نئوژ 1982  10 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدنیامن  نئوژ 1982  تشاددای 8 

NV  / 82 هرامـش 10 /  دنـس  دروم  رد  للم ، نامزاس  لک  ریبد  زا  رکـشت  نمـض  للم  نامزاس  رد  قارع  يروهمج  یمئاد  یگدـنیامن 
امارتحا دش ، رشتنم  ناریا  هجراخ  روما  ترازو  سکلت  هارمه  هب  ناریا  یمئاد  یگدنیامن  تشاددای  يواح  هک  سرام 1982  خروم 15 

روما رد  هیجوت  لباق  ریغ  تلاخد  هدوب و  روآ  مرـش  روکذـم  مایپ  رد  اهاعدا  نیا  هک  ددرگ  یم  ناشنرطاخ  قارع  تلود  عـالطا  هب  اـنب 
.دوش یم  بوسحم  قارع  یلخاد 

زرم زا  ار  یقارع  هچب  نز و  درم ، ناناملـسم  زا  نـت  قارع 1500  تلود  هک  هتفرگ  تروص  ساسا  یب  ياـهاعدا  ناریا  سکلت  ماـیپ  رد 
.تسا هدرک  جارخا 

دنا هدش  جارخا  هک  يدارفا  دنک  دیکأت  اجنیا  رد  قارع  یمئاد  یگدنیامن  دراد  ترورض 
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موش هجاوم  لاؤس  نیا  اب  هک  تسا  لکـشم  رایـسب  .دندوب  هدرک  بسک  یقارع  تیعبات  ینوناق  ریغ  روط  هب  هک  هدوب  یناریا  نادـنورهش 
.دریگ رارق  هجوت  دروم  ناگراوآ  هلئسم  ناونع  تحت  دیاب  ناشدوخ  روشک  هب  یجراخ  ياه  تیلم  جارخا  هک 

هکنیا ای  دشاب و  هدـش  دوخ  كاخ  دراو  ینوناق  ریغ  روط  هب  هک  ار  یجراخ  ره  جارخا  قح  لقتـسم ، ياه  تلود  ریاس  دـننامه  قارع ،
.تساراد دشاب  هدرک  ضقن  ار  روشک  ترجاهم  تاررقم 

هدـمآ تسد  هب  بذـک  یلعج و  دانـسا  هئارا  اب  هک  ار  يدنورهـش  ره  تیعبات  وغل  قح  یلقتـسم  تلود  ره  هک  تسا  ینتفگ  هوـالع ، هب 
.دشاب یم  اراد  دشاب ،

ياه تلود  ینوناـق  قح  هدوب و  یللملا  نیب  هعماـج  لوصا  یـصوصخ و  یللملا  نیب  قوقح  ساـسا  رب  روکذـم  تاررقم  دراوم و  همه 
.دور یم  رامش  هب  لقتسم 

ضقن ار  تیعبات  طیارش  تاررقم و  هک  ینایجراخ  دروم  رد  ار  مزال  تامادقا  تسا  هدوب  روبجم  قارع  تلود  قوف ، قیاقح  هب  هجوت  اب 
.دیامن ذاختا  دنا ، هدرک 

هرامش 055 دنس 

S  / 15196 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

A  / 37  / 279: یمومع عمجم  دنس  هرامش  - 

دادرخ 1361)  21  ) نئوژ 1982  11 - 

لکریبد هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدنیامن  نئوژ 1982  تشاددای 10 

یگدامآ هرابرد  ار  قارع  تلود  هینایب  نتم  امارتحا  للم ، نامزاس  لکریبد  زا  ینادردـق  اـب  لـلم  ناـمزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدـنیامن 
.دنک یم  لاسرا  تسویپ  هب  ناریا ، اب  گنج  ههبج  رد  يروف  سب  شتآ  تهج  قارع 

تسویپ

رد هک  يروهمج  سیئر  نیسح  مادص  يربهر  هب  بالقنا  یهدنامرف  ياروش  یبرع و  ثعب  تسیلایسوس  بزح  يا  هقطنم  یلم  يربهر 
لئاسم ریاس  تامصاخم و  فقوت  هرابرد  یمالسا  حلص  هتیمک  تساوخرد  دش ، لیکشت  هتشذگ  بش  رد  هداعلا  قوف  كرتشم  تسشن 

اب گـنج  ههبج  رد  يروف  سب  شتآ  تیاـعر  تهج  ار  قارع  یگداـمآ  داد و  رارق  ثحب  دروم  ار  تسینویهـص  تازواـجت  هب  طوبرم 
نمـشد تازواـجت  اـب  ییورردور  تامـصاخم و  هـب  ندیـشخب  ناـیاپ  يارب  یمالـسا  حلـص  هـتیمک  تساوـخرد  هـب  خـساپ  رد  ناریا و 

.درک مالعا  یتسینویهص ،
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رـصق هلمج  زا  ناریا  ياـه  نیمزرـس  اهرهـش و  هیلک  زا  شیاـهورین  يروف  ینیـشن  بقع  تهج  قارع  یگداـمآ  دـیازفا  یم  هیناـیب  نیا 
.دـش دـهاوخ  لماک  هتفه  ود  یط  ینیـشن  بقع  دـنور  .دوش  یم  لماش  ار  یللملا  نیب  ياهزرم  هب  يورـسخ  راموس و  نارهم ، نیریش ،

قفاوت هب  روشک  ود  نایم  دوجوم  هطـساو  ياه  نامزاس  قیرط  زا  امیقتـسم  ناریا  اب  ناوت  یمن  هشقانم  دروم  لئاسم  لصف  لح و  هرابرد 
نامزاس يروف  تسشن  رد  هک  ار  یمالسا  سنارفنک  نامزاس  تیمکح  روآ  مازلا  میمصت  هنوگ  ره  تسا  هدامآ  قارع  اما  تفای ، تسد 

.دریذپب هدش  لیکشت  روظنم  نیدب  یمالسا  سنارفنک 

ای دـهعت  مدـع  تـضهن  هـک  ار  يروآ  مازلا  میمـصت  ره  قارع  دـنک ، در  ار  یمالـسا  سنارفنک  ناـمزاس  تـیمکح  میمـصت  ناریا  رگا 
.تفریذپ دهاوخ  دنک ، ذاختا  للم  نامزاس  تینما  ياروش 

دوش و یم  یشان  نآ  قیمع  كرد  زا  یماظن  ياه  تایلمع  هیلک  فقوت  يارب  قارع  میمصت  هک  درک  مالعا  بالقنا  یهدنامرف  ياروش 
.دوش تیاده  یتسینویهص  نمشد  اب  ههجاوم  تهج  دیاب  اه  شالت  هیلک 

هرامش 056 دنس 

S  / 15219 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

A  / 37  / 285 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  -

دادرخ 1361)  28  ) نئوژ 1982  18 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  کیژلب  یمئاد  یگدنیامن  نئوژ 1982  همان 11 

هعماج وضع  روشک  هد  هجراخ  روما  ناریزو  هک  ناریا  قارع و  نایم  هشقاـنم  دروم  رد  لـیذ  هیناـیب  هب  ار  یلاـع  باـنج  هجوت  اـمارتحا ،
میامن یم  بلج  دندرک ، رداص  یم 1982  رد 24  اپورا  هیداحتا 

هتـشاد و زاربا  هدیـشک ، لوط  تسا  لاس  ود  زا  شیب  نونکا  هک  ناریا  قارع و  ناـیم  هشقاـنم  همادا  زا  ار  دوخ  قیمع  ینارگن  روشک  هد 
دراو ار  يدیدش  تامدص  یماظن  ریغ  مدرم  هب  هدش و  رجنم  يرایسب  يدام  مادهنا  هب  هتـشاد و  يرامـش  یب  ناینابرق  هک  دندش  یعدم 

.تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  دننک ، فرصم  یعامتجا  يداصتقا و  تفرشیپ  تهج  دیاب  روشک  ود  هک  ار  یمهم  عبانم  هتخاس و 

اهنآ یلخاد  روما  رد  تلاخد  مدـع  اه و  تلود  تیمکاـح  لالقتـسا و  هب  مارتحا  لـصا  هب  شیوخ  تادـهعت  رب  اددـجم  هک  یلاـح  رد 
زاربا دربن  همادا  زا  ار  دوخ  قیمع  ینارگن  روشک  هد  ددرگ ، یم  دیکأت 
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راهظا هشقانم  همادا  زا  هقطنم  ياهروشک  ریاس  اب  زین  مصاختم و  روشک  ود  زا  کی  ره  اـب  کـیدزن  طـباور  هب  هجوت  اـب  اـهنآ  دـندومن ،
زا لصف  لح و  دربن و  هب  ندیـشخب  ناـیاپ  زا  یناـبیتشپ  رد  ار  یعـضوم  ربماتپس 1980  زا 23  هک  دـندش  روآدای  اددـجم  هدرک  فسأت 

.دنا هدرک  ذاختا  هرکاذم  قیرط 

ینادردـق رکـشت و  یمالـسا  سنارفنک  دـهعت و  مدـع  تضهن  للم و  نامزاس  لک  ریبد  ناگدـنیامن  هنارـصم  ياه  شالت  زا  روشک  هد 
.دندومن

تینما ياروش  هک  هچنآ  لیبق  زا  یللملا  نیب  هعماج  هدـش  هتخانـش  لوصا  ساسا  رب  هنایوج  حلـص  لصف  لـح و  هب  هناقاتـشم  روشک  هد 
لـصف لح و  دنراد  داقتعا  هنارـصم  اهنآ  .دندومن  لیامت  راهظا  هدرک ، صخـشم  ربماتپس 1980  خروم  همانعطق 479  رد  للم  ناـمزاس 

یم اهنآ  یگنهرف  یـسایس و  تیوه  یـضرا و  تیمامت  تیمکاح ، هب  مارتحا  اب  روشک  ود  تینما  نمـضتم  رادـیاپ ، یـسایس  هنـالداع و 
.دروآ یم  ناغمرا  هب  هقطنم  مدرم  يارب  ار  یعامتجا  يداصتقا و  هعسوت  دشر و  نوچ  تسا ، يرورض  شیپ  زا  شیب  دشاب و 

دـننک و تکراشم  نآ  رد  فرط  ود  زا  کی  ره  هک  ییاجنآ  ات  هدوب  حلـص  تهج  یـشالت  هنوگ  ره  رد  تکراشم  ناـهاوخ  روشک  هد 
.دریگ یم  رارق  یسررب  دروم  روشک  ود  يزاسزاب  رد  يراکمه  ناکما  تامصاخم ، نتفای  نایاپ  اب  نینچمه 

للم نامزاس  رد  کیژلب  یمئاد  یگدنیامن  ریفس  رو -  يد  دنومدا 

هرامش 057 دنس 

A  / 37  / 305 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  - 

ریت 1361)  3  ) نئوژ 1982  24 - 

اه تلود  نایم  تاشقانم  هنایوج  حلص  لصف  لح و 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدنیامن  نئوژ 1982  تشاددای 22 

قارع بالقنا  یهدنامرف  ياروش  میمصت  امارتحا  للم ، نامزاس  لک  ریبد  زا  ینادردق  نمـض  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدنیامن 
یط 10 یللملا  نیب  ياهزرم  هب  یناریا  یلاغـشا  اه  نیمزرـس  هیلک  زا  یقارع  ياهورین  ینیـشن  بقع  تهج  نئوژ 1982  خیرات 20  رد 

.دناسر یم  عالطا  هب  ار  زور 

ياهزرم هب  ناریا  یلاغشا  ياه  نیمزرس  هیلک  زا  یقارع  ياهورین  ینیشن  بقع  زاغآ  زا  هک  درک  مالعا  نیـسح  مادص  يروهمج  سیئر 
دهاوخ تروص  روکذم  خیرات  زا  زور  یط 10  یللملا  نیب 
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يداهنـشیپ 10 هیناـیب  ساـسا  رب  تسا  هتفرگ  میمـصت  بـالقنا  یهدـنامرف  ياروش  هک  تفگ  دوخ  قطن  رد  يروـهمج  سیئر  .تفرگ 
اب يراـکمه  همادا  ناـهاوخ  قارع  نمـض  رد  .دـهد  همادا  دوخ  دـهعت  هب  شیاـهورین  ینیـشن  بقع  سب و  شتآ  تهج  ناریا  هب  نئوژ 

تسد هدوب ، نآ  راتـساوخ  گنج  هیلوا  ياهزور  زا  قارع  هک  هنادنم  تفارـش  هنالداع  لصف  لح و  هب  ات  دشاب  یم  یجنایم  ياه  تئیه 
.دبای

ندرک در  روظنم  هب  میمـصت  نیا  هک  تشاد  راهظا  تسا و  ینیـشن  بقع  ياروام  رد  یلیـالد  هک  داد  حیـضوت  قارع  يروهمج  سیئر 
راکـشآ یعقاو و  نومزآ  رد  روشک  نآ  نداد  رارق  هتفرگ و  تروص  گـنج  همادا  تهج  ناریا  تلود  ياـه  هناـهب  نیرت  مهم  زا  یکی 

.دشاب یم  ناهج  یمومع  راکفا  فارعا و  هاگشیپ  رد  شا  یقیقح  تاین  نتخاس 

ربارب رد  ناینیطسلف  تمواقم  اه و  تسینویهص  تسد  هب  نانبل  لاغشا  زا  یشان  دنتـسه  دهاش  برع  تلم  هک  جنرغب  تیعـضو  شرتسگ 
.دباتشب نانآ  کمک  هب  تسا  مزال  تیعقوم  نیا  رد  قارع  هک  دشاب  یم  نانآ 

اب گـنج  همادا  رد  نارهت  ماـکح  هئطوت  کـیدزن  طـباور  زا  هک  يا  هبرجت  قارع و  یهاـگآ  مغر  هب  هک  درک  هفاـضا  يروهمج  سیئر 
ار قارع  نیطـسلف ، تمواقم  نانبل و  هیلع  تسینویهـص  هنانئاخ  زواجت  دراد ، دوجو  هنیمز  نیا  رد  عماجم  یخرب  زیمآ  کـیرحت  شرگن 

.دنک يریگولج  نیغورد  تاماهتا  هیلک  زا  ات  تسا  هداد  رارق  يراکمه  نیا  ضرعم  رد 

، دراد لاغشا  رد  ار  ناریا  كاخ  زا  ییاه  تمسق  زونه  هکنیا  رب  ینبم  ار  بذک  ياه  لالدتسا  تاماهتا و  هیلک  قارع  تلود  هوالع ، هب 
دنا هتشاد  تین  نسح  ای  تین  ءوس  اهنآ  هکنیا  رب  ینبم  تاهیجوت  نیا  هیلک  شیاهورین  ینیشن  بقع  رد  قارع  تامیمـصت  دنک ، یم  در 

.دنک یم  هشقانم  دروم  رد  شیوخ  تیلوئسم  هجوتم  ار  یللملا  نیب  هعماج  دزاس و  یم  فرطرب  ار 

نیمتفه ناـبزیم  هک  تسا  یتـقیقح  دـهعت ، مدـع  تضهن  دروم  رد  قارع  تیلوئـسم  هک  داد  حیـضوت  نینچمه  قارع  يروهمج  سیئر 
فیعـضت روظنم  هب  تضهن  ناونع  تحت  نیریاس  طسوت  هک  یماهتا  هنوگ  ره  تسا  مزال  هک  دوب  دهاوخ  ربماتپـس  رد  سالجا  تسـشن 

، هتـشاد دوجو  ناریا  كاخ  زا  یقارع  نازابرـس  ینیـشن  بقع  مالعا  رد  يرگید  لیلد  هکنیا  اـی  دریگ ، یم  تروص  قارع  شقن  ندرک 
.ددرگ فرطرب 

یقلخ تین  نسح  اب  ياهورین  اب  تبثم  طباور  شرتسگ  يارب  يدایز  يدودح  ات  ینیشن  بقع  تهج  شمیمصت  هک  دراد  داقتعا  قارع 
رد ناـنآ  تسا و  هدرک  زاـغآ  قارع  هیلع  ناریا  تلود  هک  دـنا  هتـساخرب  هنارگزواـجت  گـنج  اـب  هزراـبم  هب  هک  هتفرگ  تروـص  ناریا 

.دننک رارقرب  قارع  اب  يداع  طباور  هک  دنشالت 

اب یتسود  ياهورین  یتسود و  حلص  تهج  ار  يرتهب  ياه  تصرف  نینچمه  میمصت  نیا 
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.تسا هتخاس  مهارف  یبلط  هعسوت  زواجت و  أشنم  هیلع  قارع 

تـسد شا  هناراک  عمط  هنارگزواجت و  تاین  زا  ناریا  تلود  هک  تسا  هدش  دعاقتم  روشک  نیا  قارع ، تامیمـصت  ياهدـمایپ  مغر  هب 
هب زاـین  هک  هداد  همادا  قارع  مدرم  نیمزرـس و  هـیلع  شتازواـجت  هـب  ناریا  تـلود  هـک  دور  یم  راـظتنا  نیارباـنب  تـشاد ، دـهاوخن  رب 

.دننک نفد  ار  ناریا  ياه  عمط  هیلک  ات  تسا  رتشیب  یهاگآ  ییابیکش و  يراکادف ، تهج  یگدامآ 

هرامش 058 دنس 

A  / 37  / 321 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  - 

S  / 15266 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

ریت 1361)  11  ) يالوج 1982  2 - 

اه تلود  نایم  يراوج  مه  نسح  تیوقت  شرتسگ و 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  کیژلب  یمئاد  یگدنیامن  نئوژ 1982  خروم 30  همان 

ياه تموکح  اه و  تلود  نارـس  سالجا  لابند  هب  هک  ناریا  قارع و  نایم  هشقانم  هب  طوبرم  هینایب  هب  ار  یلاـع  باـنج  هجوت  اـمارتحا 
.میامن یم  بلج  دش ، لیکشت  نئوژ 1982  خیرات 28 و 29  رد  لسکورب  رد  اپورا  عماج  وضع  روشک   10

للم نامزاس  رد  کیژلب  یمئاد  یگدنیامن  ریفس  رو -  يد  .يا 

تسویپ

خیرات 28 و رد  لسکورب  سالجا  رد  اپورا  هعماج  وضع  روشک  ياه 10  تموکح  اه و  تلود  نارـس  ناریا  قارع و  هشقانم  دروم  رد 
.دندرک رداص  ار  لیذ  هینایب  نئوژ 1982   29

تدـش هب  هدوب و  برخم  روشک  ود  يارب  هک  ناریا -  قارع و  نایم  راب  تراسخ  هشقاـنم  همادا  زا  ار  دوخ  قیمع  ینارگن  روشک  هد  - 1
.دندرک زاربا  دشاب -  یم  هقطنم  تابث  تینما و  هدننک  دیدهت 

.دندرک دیکأت  هرکاذم  قیرط  زا  لصف  لح و  تامصاخم و  ندیشخب  همتاخ  تهج  دوخ  یم  خروم 24  تساوخرد  رب  اهنآ  - 2

اهنیا هب  دیاب  هک  دندرک  یگدامآ  مالعا  ناشدوخ  اریخا  هک  یقیرط  هب  دندش ، راتساوخ  ار  هنایوج  حلـص  ياه  شالت  شیازفا  اهنآ  - 3
.دومن کمک 
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هرامش 059 دنس 

S  / 15270 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

ریت 1361)  11  ) يالوج 1982  2 - 

تینما ياروش  سیئر  هب  باطخ  ناریا  هدنیامن  يالوج 1982  خروم 1  همان 

مغر یلع  قارع ، زواجتم  ياهورین  نارهت ، زا  یتفایرد  تاعالطا  نیرتدـیدج  ساسا  رب  هک  دـناسر  یم  یلاع  بانج  عالطا  هب  اـمارتحا 
برغ رد  قارع  نازابرـس  زا  یخرب  تاکرحت  زونه  هچ  رگا  .دـنراد  لاغـشا  رد  ار  ناریا  كاخ  زا  ییاه  تمـسق  زونه  قارع  ياـهاعدا 
عفترم ياه  نیمز  هب  اهرهـش  اه و  تشد  رد  عافد  لباق  ریغ  عضاوم  زا  ینیـشن  بقع  لماش  اـهنت  تاـکرحت  نیا  اـما  دراد ، دوجو  ناریا 

.دنا هدنام  یقاب  ناریا  كاخ  رد  زونه  هدرک و  رفح  رگنس  طاقن  اهنآ  رد  هک  دوش  یم 

هب نانچمه  هدوزفا و  دوخ  هناراکتیانج  تامادـقا  دـنور  نامه  هب  یقارع  زواجتم  ياهورین  ناشدـیدج ، عضاوم  هب  اـهنآ  تاـکرحت  رد 
هدرک و بیرخت  الماک  ار  نارهم  نیریش و  رصق  ياهرهش  یقارع  نازواجتم  .دنا  هداد  همادا  هتشذگ  هام  یط 21  ناریا  نیمزرس  لاغشا 

.دنا هدرب  نیب  زا  قطانم ، نیا  رد  ار  یماظن  ریغ  یمومع و  تاسیسأت  ریاس  اه و  هداج  اه ، لپ  زین 

حورجم نت و  ندش 8  هتـشک  هب  هتـشذگ  زور  رد  اهنت  اه  ناراب  هلولگ  نیا  هک  هتـشاد  همادا  هنازور  روط  هب  زونه  قارع  هناخپوت  شتآ 
.دیماجنا رهشمرخ  نادابآ و  ینوکسم  قطانم  رد  یماظن  ریغ  ندش 29 

لامعا رطاخ  هب  لثم  هب  هلباقم  تامادقا  زج  ناریا  ناملسم  مدرم  يارب  یهار  نیـسح  مادص  یثعب  میژر  هناراکتیانج  تامادقا  نیا  همادا 
.تشاذگ دهاوخن  یقاب  میژر ، نیا  یناسنا  دض 

للم نامزاس  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  یناسارخ -  ییاجر  دیعس 

هرامش 060 دنس 

A  / 37  / 323 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  - 

ریت 1361) يالوج 1982(11   2 - 

اه تلود  نایم  تاشقانم  هنایوج  حلص  لصف  لح و 

خیرات رد  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  امارتحا  لک  ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدـنیامن  يالوج 1982  خروم 1  همان 
بالقنا یهدنامرف  ياروش  نئوژ 1982 ،  10
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سیئر نیسح  مادص  ياقآ  نئوژ  رد 20  .تسا  هدرک  مالعا  ار  ناریا  اب  یماظن  هشقانم  رد  هفرط  کی  سب  شتآ  هک  درک  مـالعا  قارع 
زا ار  دوخ  ياـهورین  لـماک  ینیـشن  بقع  هک  تسا  هتفرگ  میمـصت  نآ  رد  هک  درک  مـالعا  ار  اروش  تامیمـصت  نیا  قارع  يروـهمج 

نیب هدـش  هتخانـش  ياهزرم  هب  ینیـشن  بقع  تایلمع  .دـنک  زاغآ  هزور  هرود 10  کی  رثکادـح  فرظ  ناریا  یلاغـشا  ياـه  نیمزرس 
.تسا هدش  لماک  نونکا  یللملا 

نئوژ خروم 24  للم  نامزاس  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  تئیه  هرامش 144  ياه  شرازگ  هب  ملیام  دروم  نیا  رد 
زا شخب  هک  تخاس  ناشن  رطاخ  ار  ینیمخ  [ ماـما ] نئوژ خروم 21  تاراهظا  زا  یـشخب  یگدـنیامن  تئیه  نیا  نآ  رد  هک  منک  هراشا 

: میناوخ یم  لیذ  دنس  رد  ار  تاراهظا  نآ 

زواجت ناریا  یلاغـشا  ياـه  نیمزرـس  زا  ینیـشن  بقع  رب  ینبم  قارع  مـالعا  هب  خـساپ  رد  شتاراـهظا  رد  ینیمخ  [ ماـما ،] نئوژ رد 21 
: تشاد راهظا  نانبل  بونج  هب  تسینویهص 

ناریا گنج  زا  نایناهج  تاهجوت  نتخاس  فرحنم  تهج  هدحتم  تالایا  يوس  زا  يا  هئطوت  زین  نانبل  بونج  هب  تسینویهـص  زواجت  »
هک یلاح  رد  .تسا  هتفرگ  تروص  دنک ، عفد  ار  قارع  تالمح  دناوتن  هک  یتیعضو  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  لافغا  زین  قارع و  و 
هب يا  هزادنا  ات  ار  اه  یناریا  دیابن  روشک  نآ  رد  ناناملسم  دب  تیعضو  دنـشاب ، یم  نارگن  نانبل  بونج  رد  يزیر  نوخ  زا  ناریا  مدرم 

يدیدج لصف  قارع  میژر  ربارب  رد  ناریا  یگداتـسیا  .دننک  عفد  ار  ناش  هیاسمه  يروف  تالمح  دـشابن  رداق  هک  دزاس  لوغـشم  دوخ 
اه تسینویهـص  زواجت  .دوش  فقوتم  دناوت  یمن  یلیلد  چیه  هب  هک  درک  داجیا  اه  تسینویهـص  ربارب  رد  ار  تازرابم  اه و  تمواقم  زا 

قارع ربارب  رد  نانبل  هب  یماظن  کمک  اـب  ناریا  هک  دـش  ماـجنا  ضرف  نیا  اـب  اـکیرما و  تیاـمح  تساوخرد و  هب  اـنب  ناـنبل  بونج  هب 
دهاوخب هک  هچنآ  ره  دیامن و  ارجا  ناریا  هیلع  ار  یعیسو  يرسارس  هلمح  دوخ  ناوت  تیوقت  اب  دبای  لاجم  قارع  میژر  هدش و  فیعض 

رد درک و  نایب  یمالـسا  يروهمج  هیلع  ار  دوخ  ياـهاعدا  هنامرـش  یب  یلیخ  نیـسح  مادـص  گـنج ، زاـغآ  رد  .درواـیب  ناریا  رـس  رب 
« .تسا ینیشن  بقع  شباختنا  نونکا  اما  داد  یم  راختفا  حتف و  لادم  اهنآ  هب  اراکشآ  ناریا  هب  شیاهورین  مجاهت 

رد يزوریپ  يارب  شا  ییاناوت  قارع  ثعب  میژر  هک  تفگ  دادـغب  رد  نیـسح  مادـص  ياـهاعدا  هب  خـساپ  رد  اررکم  شتاـنایب  رد  ماـما 
.درک دهاوخ  جراخ  هدش  لاغشا  قطانم  زا  ار  شیاهورین  هدنیآ  زور  رد 10  هک  هتفگ  راچان ) هب   ) اذل هتفای  نایاپ  گنج 

ياه هیمالعا  اهنت  هن  هک  تفگ  تسناد و  زیمآ  رخسمت  ار  نیسح  مادص  ياهاعدا  ماما 
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دننام هدش و  ناوتان  لئاسم  مهف  كرد و  رد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  میلس  لقع  امامت  وا  هکلب  دنهد  یم  وا  هب  هدش  هتکید  ار  یمـسر 
.تسا يا  هسردم  كدوک  کی 

نانآ رب  يدام  میظع  تاراسخ  هتـشک و  ار  یناریا  نارازه  هک  درک  یم  اعدا  یللملا  نیب  ياه  هناـسر  رد  اررکم  مادـص  هک  تفگ  ماـما 
تابثا شتایانج  زواجت و  تحاقو  شراتفگ و  بذک  دش و  نشور  تقیقح  اما  تسا  هتفرگ  تراسا  هب  ار  یناریا  نارازه  هدرک و  دراو 

زا سپ  دنـشاب و  ملاس  دیاب  دنا  هدش  ریـسا  وا  ياهاعدا  هب  انب  هک  ینایناریا  زا  نت  نارازه  سپ  دشاب  تسرد  شیاهاعدا  اضرف  رگا  .دش 
.دندرگرب ناش  نهیم  هب  گنج  نایاپ 

تئیه هک  تسا  یهجوت  لـباق  هتکن  ...مور  شیپ  روصت  لاـیخ و  اـب  هحلاـصم  هلماـعم و  يارب  شـالت  رد  دـیابن  نم  یتـیعقوم  نینچ  رد 
.تسا هدرک  فذح  ار  ینیمخ  [ ماما ] تانایب زا  یشخب  دوخ  دید  حالص  هب  ناریا  یگدنیامن 

دهاوخ قاحلا  ناریا  هب  قارع  دـهد ، تسکـش  ار  قارع  دوش و  زوریپ  گنج  نیا  رد  ناریا  رگا  هک  تفگ  اعقاو  ینیمخ  [ ماـما ] نینچمه
بقع يارب  قارع  یمـسر  هینایب  هک  تفگ  نینچمه  وا  .دـنوش  یم  قاحلا  ناریا  هب  زین  هقطنم  کچوک  ياـهروشک  همه  سپـس  دـش و 

مینامب و اجنآ  رد  دیاب  مینک و  كرت  ار  قارع  دیابن  ام  تسین و  هئطوت  هسیسد و  کی  زج  يزیچ  ناریا  زا  شیاهورین  جورخ  ینیـشن و 
یناهگان ددـجم و  هلمح  ام  هب  دـنناوتن  اهنآ  ات  میریگب  ار  نیریاس  یتسدـمه  کمک و  اب  ار  قارع  ياهورین  تیوقت  شرتسگ و  يولج 

.دننک

مه يرگید  طیارش  ام  اما  تسام  طیارش  زا  یکی  نیا  بوخ  هک  تفگ  ینیمخ  ماما  قارع ، ياهورین  ینیـشن  بقع  تحـص  هب  هجوت  اب 
.داد میهاوخ  همادا  قارع  اب  گنج  هب  هنرگ  دوش و  ماجنا  دیاب  هک  میراد 

قیاقح اه و  هاگدـید  زا  هتفرگرب  هک  معوبتم  تلود  يدـنب  عمج  يریگ و  هجیتن  هب  ار  امـش  هجوت  ات  مهاوخ  یم  هزاجا  یلاع  بانج  زا 
هب کیتاملپید  یمازعا  تئیه  هب  ار  بلاطم  نیا  البق  قارع  هجراـخ  ترازو  تاـماقم  هک  منک  هراـشا  ملیاـم  .منک  بلج  تسا  روکذـم 
رس رب   ) قفاوت تلادع و  رارقتـسا  يارب  دوخ  رمتـسم  ياه  شالت  زا  قارع  اه ، هاگدید  تارظن و  نیا  هب  هجوت  اب  دنا ، هداد  لاقتنا  دادغب 

شتآ  ) هتکن نیا  نتخادـنا  قیوعت  هب  يارب  ناریا  هجراخ  ترازو  رگید  يوس  زا  اما  .داتـسیا  دـهاوخن  زاب  گنج ) همتاخ  اـی  سب  شتآ 
دنا و هدرکن  تاعارم  ار  سب  شتآ  یقارع  ياهورین  هکنیا  رب  ینبم  نئوژ  رد 29  دوخ  تاراهظا  زا  یخاتسگ  اب  گنج ) همتاخ  ای  سب 

.دنک یم  عافد  دنراد ، دوخ  لاغشا  رد  ار  ناریا  کیژتارتسا  قطانم  زا  یخرب  زونه 

یقارع ياهورین  هک  درک  دیکأت  قارع  هجراخ  ترازو  يوگنخـس  نئوژ  رد 30  هک  مناسرب  یلاع  بانج  عالطا  هب  ملیاـم  هراـب  نیا  رد 
هناعطاق هدرک و  ینیشن  بقع  الماک 
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نامزاس دـهعتم و  ریغ  ياهروشک  تضهن  للم ، نامزاس  زا  قارع  هتـساوخ  رب  وگنخـس  نیا  هوالع  هب  .دـننک  یم  در  ار  ناریا  ياهاعدا 
ار نآ  همادا  تیلوئسم  زواجت و  هدننک  عورـش  هک  یفرط  ات  هدرک  دیکأت  بای  تقیقح  نویـسیمک  لیکـشت  تهج  یمالـسا ، سنارفنک 
ار ینیـشن  بقع  تحـص  نییعت  تساوخرد  البق  قارع  هک  درک  دیکأت  تقیقح  نیا  رب  نینچمه  وگنخـس  نیا  .دنیامن  صخـشم  هتـشاد 
ای یمالسا  سنارفنک  نامزاس  دهعت ، مدع  ياهروشک  تضهن  للم ، نامزاس  يورین  زا  لکـشتم  يورین  اب  سب  شتآ  نیمـضت  هدومن و 

شیاـهاعدا یتـسرد  زا  ناریا  تلود  رگا  هک  تخاـس  ناـشنرطاخ  وگنخـس  نیا  .تسا  هدـش  راتـساوخ  ار  روکذـم  ناـمزاس  هس  ره  زا 
نیا یعقاو  قیدـصت  تهج  هلیـسو  نیرت  نئمطم  هک  یتروـص  هب  دـهد ، خـساپ  داهنـشیپ  نیا  هب  هتـسیاش  روـط  هـب  دـیاب  دراد  ناـنیمطا 

.تسین گنج  نتخاس  ینالوط  رد  شا  هنارصم  تسایس  زج  يزیچ  ناریا  ياهاعدا  رگید  فرط  زا  .تسا  تیعضو 

قارع يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  یلعلا -  رمع  حلاص 

هرامش 061 دنس 

S  / 15279 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

ریت 1361) يالوج 1982(17   8 - 

تینما ياروش  سیئر  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدنیامن  يالوج 1982  خروم 8  همان 

یلاع بانج  هب  باـطخ  لـلم  ناـمزاس  رد  ناریا  یمئاد  یگدـنیامن  يـالوج 1982  خروم 1  هماـن  وریپ  معوـبتم ، تلود  عـالطا  هب  اـنب 
، هدش ناریا  درادناتسا  نابز  هک  تسیاشان  نحل  اب  ناریا  یمئاد  یگدنیامن  همان  نیا  رد  هک  دناسر  یم  عالطا  هب  امارتحا  ( S  / 15270)

.دنا هدرکن  ینیشن  بقع  ناریا  زا  یقارع  ياهورین  هک  تسا  هدرک  اعدا 

بقع رد  یکـش  چـیه  دـیابن  هک  هدـش  هئارا  یقطنم  روط  هب  هک  تسا  یتـیعقاو  نآ  مینک ، یم  در  هناـعطاق  ار  ناریا  روکذـم  ياـهاعدا 
.دنک دییأت  بسانم  مسیناکم  اب  ار  تقیقح  نیا  تحص  للم  نامزاس  هک  دراد  اج  .دشاب  هتشاد  دوجو  ناریا  زا  یقارع  ياهورین  ینیشن 

قارع يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  یلعلا -  رمع  حلاص 
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هرامش 062 دنس 

S / RES / 514 (1982 : ) تینما ياروش  دنس  هرامش  - 

ریت 1361) يالوج 1982(21   12 - 

همانعطق 514(1982)

يالوج 1982 خروم 12  دوخ ، هسلج 2383  رد  تینما  ياروش  هبوصم 

؛" قارع ناریا و  نایم  تیعضو   " ناونع تحت  عوضوم  ددجم  یسررب  اب  تینما  ياروش 

هب ار  تینما  حلـص و  هدـش و  رجنم  یلام  یناـج و  نیگنـس  تاراـسخ  هب  هک  روشک  ود  ناـیم  هشقاـنم  همادا  دروم  رد  قیمع  ینارگن  اـب 
؛ تسا هدنکفا  هرطاخم 

؛ تسا دافم  نیا  لماک  تیاعر  هقطنم ، رد  تینما  حلص و  رارقتسا  همزال  هکنیا  يروآدای  دحتم و  للم  روشنم  هدام 2  دافم  يروآدای  اب 

راذـگاو تینما  ياروش  هدـهع  هب  یللملا  نیب  تینما  حلـص و  ظـفح  هیلوا  تیلوئـسم  نآ  بجوـم  هب  هک  روـشنم  هدام 24  يروآدای  اـب 
؛ تسا هدیدرگ 

اروـش سیئر  ربـماون 1980  خروم 5  هیناـیب  زین  دـش و  بیوـصت  ربماتپـس 1980  رد 28  ارآ  قاـفتا  هـب  هـک  همانعطق 479  يروآدای  اـب 
(S  / 14244)

دـهعتم و ریغ  ياهروشک  شبنج  زین  وا و  هدـنیامن  دـحتم و  لـلم  ناـمزاس  لـک  ریبد  اـصوصخ  هک  ییاـه  شـشوک  نتفرگ  رظن  رد  اـب 
؛ دنا هتشاد  لوذبم  يرگ  یجنایم  تهج  رد  یمالسا  سنارفنک  نامزاس 

.میشاب یم  یماظن  تایلمع  هیلک  يروف  همتاخ  سب و  شتآ  راتساوخ  - 1

.میشاب یم  یللملا  نیب  هدش  هتخانش  ياهزرم  هب  اهورین  ینیشن  بقع  راتساوخ  نآ  رب  هوالع  - 2

مازعا ینیشن  بقع  سب و  شتآ  رب  تراظن  دییأت و  یسررب ، روظنم  هب  ار  دحتم  للم  نامزاس  نارظان  زا  یهورگ  دریگ  یم  میمصت  - 3
میلـست تینما  ياروش  هب  تسا  زاـین  دروم  روظنم  نیدـب  هک  یتاـبیترت  دروم  رد  ار  دوخ  شرازگ  هک  دـهاوخ  یم  لـک  ریبد  زا  دراد و 

.دیامن

عماج لـح  هب  لـین  روظنم  هب  لـک  ریبد  قیرط  زا  هدـش  گـنهامه  وحن  هب  يرگ  یجناـیم  ياـه  شـشوک  هک  دـهاوخ  یم  هنارـصم  - 4
، دحتم للم  روشنم  لوصا  ساسا  رب  مهم  لئاسم  هیلک  هنیمز  رد  فرط  ود  ره  لوبق  دروم  هک  هنادنمتفارـش  هنالداع و  وحن  هب  تافالتخا 

.دبای همادا  دشاب ، اهروشک  یلخاد  روما  رد  هلخادم  مدع  یضرا و  تیمامت  لالقتسا ، تیمکاح ، هب  مارتحا  هلمج  زا 
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همادا هب  دناوت  یم  هک  یمادقا  ره  زا  هک  دیامن  یم  تساوخرد  رگید  ياهروشک  همه  زا  - 5
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.دننک لیهست  ار  رضاح  همانعطق  يارجا  دنزرو و  يراددوخ  دنز ، نماد  تافالتخا 

.دیامن میلست  ار  دوخ  شرازگ  همانعطق  نیا  يارجا  دروم  رد  ، هام هس  فرظ  هک  دیامن  یم  اضاقت  لک  ریبد  زا  - 6

هرامش 063 دنس 

S  / 15289 تینما : ياروش  دنس  هرامش 

ریت 1361)  23  ) يالوج 1982  14

تینما ياروش  سیئر  هب  باطخ  قارع  یگدنیامن  يالوج 1982  خروم 14  همان 

یم بلج  ناریا  قارع و  نایم  هشقانم  صوصخ  رد  كانرطخ  تیعـضو  هب  ار  یلاع  بانج  هجوت  امارتحا  معوبتم ، تلود  عـالطا  هب  اـنب 
میامن

زاغآ ههبج  يرتمولیک  ضرع 10  لوـط و  رد  هرـصب  هقطنم  رد  ار  يا  هلمح  يالوج 1982 ، خروم 13  تعاس 22  رد  ناریا  ياـهورین 
، برعلا طش  هاگرذگ  رد  بیصخلاوبا  رهش  واف و  دنب  هرصب ، رهـش  ناراب  هلولگ  .دننک  روبع  قارع  ياهزرم  زا  دندرک  شالت  دندرک و 

.دیدرگ ببس  ار  ییاه  نایز  تاراسخ و 

اروش زا  قارع  تلود  تسا ، ناریا  يوس  زا  تینما  ياروش  همانعطق 514(1982 ) راکشآ  ضقن  هلمح  نیا  هک  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب 
دیدـج تامادـقا  نیا  هب  بسانم  تامادـقا  ذاختا  اب  دـیامن و  موکحم  ار  ناریا  يوس  زا  اروش  هماـنعطق  ضقن  هک  دـنک  یم  تساوخرد 

.دهد نایاپ  دوش ، یم  بکترم  ناریا  هک  هنارگزواجت 

قارع يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  یلعلا -  رمع  حلاص 

هرامش 064 دنس 

S  / 15292 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

ریت 1361)  23  ) يالوج 1982  14 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  ناریا  یمئاد  یگدنیامن  يالوج 1982  خروم 14  همان 

لاـسرا ناریا  یمالـسا  يروهمج  هجراـخ  روما  ترازو  يارب  ار  نآ  تینما ، ياروـش  ( 1982  ) همانعطق 514 نتم  هب  هجوت  اـب  اـمارتحا 
.ددرگ یم  لاسرا  تسویپ  هب  معوبتم  تلود  خساپ  نتم  هب  مارتحا  اب  .مدرک 

ناریا یمالسا  يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  یناسارخ -  ییاجر  دیعس 
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تسویپ

ناریا هیلع  قارع  هنارگزواجت  گنج  صوصخ  رد  تینما  ياروش  تامادقا  هرابرد  ناریا  یمالسا  يروهمج  عضوم 

للم نامزاس  روظنم  اب  قباطم  ربماتپس 1980  زا  ناریا  هیلع  قارع  یلیمحت  گنج  دروم  رد  تینما  ياروش  تامادقا 

: میناوخ یم  روشنم  هدام 24  فارگاراپ 2  رد 

" .دش دهاوخ  مادقا  للم  نامزاس  لوصا  فادها و  اب  قباطم  تینما ، ياروش  فیاظو  يافیا  رد  "

: میناوخ یم  روشنم  هدام 33  فارگاراپ 1  رد 

تسج و رد  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  دنکفا ، یم  هرطاخم  هب  ار  یللملا  نیب  تینما  حلص و  ظفح  الامتحا  نآ  موادت  هک  هشقانم  ره  نیفرط  "

ای تاسـسؤم  هب  ندـش  لسوتم  ییاضق ، لصف  لـح و  يرواد ، قفاوت ، يرگ ، یجناـیم  قیقحت ، هرکاذـم ، قیرط  زا  لـصف  لـح و  يوج 
" .دنشاب اهنآ -  دوخ  باختنا  اب  هنایوج -  حلص  ياهرازبا  ریاس  ای  يا  هقطنم  تابیترت 

: میناوخ یم  روشنم  هدام 33  فارگاراپ 2  رد 

یم تساوخرد  ییاهرازبا ، نینچ  اـب  دوخ  هشقاـنم  لـصف  لـح و  تهج  فـالتخا  نیفرط  زا  دـشاب  مزـال  هک  تقو  ره  تینما  ياروش  "

" .دنک

هکنآ زا  شیپ  .دنشاب  یم  دافم 33 و 37  تیاعر  هب  مزلم  دـندیقم و  روشنم  ربارب  رد  دوخ  تادـهعت  هب  للم  نامزاس  وضع  ياه  تلود 
یتلود دروم  رد  اما  دوش ، لسوتم  هشقانم  لصف  لح و  يارب  یماظن  لاغشا  تازواجت و  هب  هبناج  کی  روط  هب  دریگب و  میمـصت  یتلود 
دیامن موکحم  روشنم  هب  مازتلا  مدع  لیلد  هب  ار  تلود  نآ  هک  تساروش  هفیظو  دنک ، ذاختا  ار  يا  هفرط  کی  میمـصت  نینچ  اعقاو  هک 

.دوش لسوتم  روشنم  دافم 33 و 37  ساسا  رب  هشقانم  لصف  لح و  زواجت و  هب  عورـش  زا  لبق  لوادتم  طیارـش  هب  هک  دهاوخب  نآ  زا  و 
.تسا هدرکن  لمع  للم  نامزاس  لوصا  فادها و  ساسا  رب  اروش  هک  تسا  نآ  موهفم  هب  يرازبا  نینچ  اب  نآ  ماجنا  رد  یهاتوک 

موکحم رد  نینچمه  .تسا  هدرک  روصق  هداتفا  قافتا  هک  یماظن  لاغـشا  زواـجت و  ییاسانـش  رد  تینما  ياروش  همانعطق 479(1980 )
همانعطق 479 نیاربانب ، .دـندرگزاب  زواجت  عورـش  زا  لبق  لوادـتم  طیارـش  هب  هک  تسا  نآ  راتـساوخ  هدرک و  یهاتوک  زواجتم  ندرک 

قارع یماظن  تازواجت  ياهدـمایپ  هب  هک  تسا  اروش  يوس  زا  یـشالت  لماش  همانعطق  نیا  .درادـن  روشنم  اب  يراگزاس  چـیه  ( 1980)
.تسا زواجتم  عفن  هب  هبناج  کی  روط  هب  هک  دنک  راداو  حلص  هب  یبای  تسد  تهج  یطیارش  هب  ار  ناریا  دهد و  نایاپ 
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نایماظن ریغ  هیلع  اتدـمع  زواجتم  یقارع  ياهورین  یگنج  ياه  شالت  نآ  یط  هک  هدام  ابیرقت 22  يارب  تینما  ياروش  لماک  توکس 
هب المع  تینما  ياروش  هک  تسا  نآ  هدـنهد  ناشن  حوضو  هب  هتفرگ ، تروص  ناریا  برغ  ناتـسزوخ و  رد  يداصتقا  فادـها  ناریا و 

ار شدوخ  اروش  هک  تسا  نآ  موهفم  هب  نیا  .تسا  هدوب  هجوت  یب  دشاب ، یم  هدام 39  اب  ریاغم  هک  روشنم  تحت  دوخ  ياه  تیلوئسم 
.دناد یم  فظوم  ینمض ، روط  هب  قارع  عضوم  زا  ینابیتشپ  اتیاهن  ناریا و  هیلع  قارع  تازواجت  عوضوم  هب  هجوت  اب 

تهج رد  هناراکایر  روط  هب  نونک  ات  هک  تقیقح  یـسررب  ياروش  یناگمه  راـشف  لاـمعا  اـب  تسا  قبطنم  ـالماک  اروش  همانعطق 514 
.تسا هدمآرب  زواجتم  زا  تیامح 

هک ناریا -  یماظن  لاغـشا  قارع و  تازواـجت  صوصخ  رد  تسا و  هدرک  یهاـتوک  مهم  نیا  هب  هجوت  رد  دـمع  روط  هب  همانعطق 514 
.تسا هدوب  توافت  یب  هدش -  يرپس  نآ  زا  هام  زا 22  شیب 

هک قارع  هناـشنمدد  تازواـجت  دروم  رد  تسا و  هدرک  روصق  روشنم  داـفم 33 و 37  مغر  یلع  زواـجتم  ندرک  موکحم  رد  نینچمه 
راکنا لباق  ریغ  قوقح  ییاسانش  رد  نینچمه  .تسا  هدوب  توافت  یب  هتـشاد ، تیرـشب  هیلع  هک  یتایانج  لیلد  هب  یکانرطخ  ياهدمایپ 

.دراد تیلوئسم  هدش ، ناریا  مدرم  ياه  يراتفرگ  لاوما و  نتفر  نیب  زا  بجوم  هک  یقارع  نازواجتم  هیبنت  ناریا و  مدرم 

میژر نیا  قارع ، هجراخ  ریزو  تاراهظا  هب  انب  هک  ییاجنآ  ات  هدرک  گنرد  تینما  ياروش  هک  تسا  نآ  هدـنهد  ناـشن  حوضو  هب  نیا 
هکنیا زا  لـبق  هدرب ، نیب  زا  هتـشاد  لـیامت  هک  ردـق  نآ  ار  ناریا  رد  يرایـسب  لاوما  هتـشک و  ار  اـه  یناریا  زا  يرایـسب  راتـساوخ  هچنآ 
.دشاب یم  ناما  رد  دور  یم  راظتنا  هک  یهیبنت  زا  اریز  دنک ، داجیا  یهاگ  هانپ  دوش  یم  بکترم  هک  یگنج  تایانج  تشپ  رد  دهاوخب 

.دنک یم  ضقن  ار  نآ  هدام 24  حوضو  هب  دراد و  حیرص  تریاغم  روشنم  حور  اب  تینما  ياروش  شرگن  نیا 

هیلع قارع  هنارگزواجت  گنج  هرابرد  تینما  ياروش  نونکات  هک  یمادقا  هنوگ  ره  زا  ار  شدوخ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هجیتن ، رد 
.دناد یم  ازجم  هدرک ، ذاختا  ناریا 

مادـقا يدـج  روط  هب  شیوخ  ياه  تیلوئـسم  هب  هجوت  اب  تسا  مزال  میتسه و  هدـنیآ  رد  دروم  نیا  رد  اروش  اـب  يراـکمه  هداـمآ  اـم 
ياهدـمایپ هنوگره  تیلوئـسم  تسا  یهیدـب  .دـهد  رارق  یـسررب  دروم  ار  هنحـص  رد  دوجوم  ياه  تیعقاو  دروآ و  لـمع  هب  هتـسیاش 

.دوب دهاوخ  اروش  هجوتم  لماک  روط  هب  زورما  ات  اروش  تلفغ 

114 ص :

دلج 1 للم  نامزاس  دانسا  رد  قارع  ناریا و  www.Ghaemiyeh.comگنج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


هرامش 065 دنس 

S  / 15293 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

ریت 1361)  24  ) يالوج 1982  15 - 

لک ریبد  شرازگ 

تینما ياروش  همانعطق 514  زا  فارگاراپ 3  وریپ 

شخب رد  هک  درک  بیوصت  قارع  ناریا و  نایم  تیعضو  دروم  رد  ار  همانعطق 514(1982 ) تینما  ياروش  يالوج 1982 ، رد 12  - 1
: تسا هدمآ  نآ  زا  ییاه 

تینما ياروش 

؛ یماظن ياه  تایلمع  هیلک  يروف  نداد  نایاپ  سب و  شتآ  راتساوخ  فلا )

؛ یللملا نیب  هدش  هتخانش  ياهزرم  هب  اهورین  ینیشن  بقع  تهج  تساوخرد  ب )

ریبد زا  تساوخرد  ینیـشن و  بقع  سب و  شتآ  رب  تراظن  دـییأت و  تهج  للم  ناـمزاس  نارظاـن  میت  مازعا  تهج  يریگ  میمـصت  ج )
.تسا زاین  دروم  روظنم  نیدب  هک  یتابیترت  دروم  رد  اروش  هب  شرازگ  میلست  تهج  لک 

.دش لاسرا  قارع  ناریا و  یمالسا  يروهمج  ياه  تلود  هب  نآ  بیوصت  زا  سپ  هلصافالب  همانعطق 514  نتم  - 2

نآ نیفرط  قفاوت  اب  ماگ و  نیتسخن  ناونع  هب  لک  ریبد  تینما ، ياروش  همانعطق 514  زا  فارگاراپ 3  هب  طوبرم  تابیترت  هب  هجوتاب  - 3
نیا رد  یعقاو  تیعـضو  ات  هدرک  صخـشم  ار  للم  نامزاس  یماظن  هبتر  یلاع  نارـسفا  زا  یکچوک  میت  هداد و  رارق  هظحـالم  دروم  ار 

.دهد رارق  یبایزرا  دروم  تسا ، زاین  دروم  همانعطق  فارگاراپ 3  يارجا  تهج  هک  یتابیترت  یسررب و  ار  هنیمز 

.دشاب یم  همانعطق  يارجا  رد  يراکمه  هدامآ  قارع  هک  داد  عالطا  لک  ریبد  هب  قارع  هجراخ  روما  ریزو  يالوج 1982 ، رد 13  - 4

درک لاسرا  همانعطق 514  دروم  رد  ار  شتلود  هیناـیب ي  نتم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یمئاد  یگدـنیامن  يالوج 1982 ، رد 14  - 5
ياروش هک  یمادقا  هنوگ  ره  زا  ار  شدوخ  درک و  هئارا  ار  دوخ  لیالد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  هینایب ، نیا  رد  (. S  / 15292)

.تخاس ازجم  هدرک ، ذاختا  ناریا  هیلع  قارع  هنارگزواجت  گنج  هرابرد  نونکات  تینما 

ربماتپس رد  یماظن  تامـصاخم  عورـش  زا  هک  يدایز  ياه  شالت  هب  هک  دیامن  یم  حیرـصت  هدرمـش و  تمینغ  ار  تصرف  لک  ریبد  - 6
.تفای تسد  هشقانم  لصف ، لح و  هب  ناوتب  ات  هداد ، همادا  هدرک  زاغآ  دربن  ندیشخب  نایاپ  تهج   1980
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هرامش 066 دنس 

S  / 15296 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

ریت 1361)  24  ) يالوج 1982  15 - 

تینما ياروش  سیئر  هینایب 

دروم ار  قارع  ناریا و  ناـیم  تیعـضو  ریخا  شرتسگ  يالوج 1982 ،  15 حبـص ، زورما  یمـسر  ریغ  ياه  تروشم  رد  تینما  ياروش 
.داد رارق  هظحالم 

زونه هک  ( 1982  ) همانعطق 514 عقاو  رد  قارع و  ناریا و  نایم  دوجوم  كانرطخ  تیعـضو  زا  ار  دوخ  ینارگن  تینما  ياروش  ياضعا 
هار هیلک  نتفای  روظنم  هب  نیفرط  اب  دوخ  ساـمت  هب  اروش  سیئر  .درک  دـیکأت  مهم  نیا  رد  تیلاـعف  رب  اروش  .دـندرک  رازبا  هدـشن ، ارجا 

.داد دهاوخ  همادا  هطوبرم ، لئاسم  لصف  لح و  دربن و  هب  ندیشخب  همتاخ  ات  اه  شالت  تفرشیپ  تهج  نکمم  ياه 

هرامش 067 دنس 

S  / 15301 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

ریت 1361)  28  ) يالوج 1982  19 - 

تینما ياروش  سیئر  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدنیامن  يالوج 1982  خروم 19  همان 

یم بلج  ناریا  قارع و  هشقانم  دروم  رد  تیعـضو  تماخو  دـیدشت  هب  ار  یلاـع  باـنج  هجوت  اـمارتحا  معوبتم ، تلود  عـالطا  هب  اـنب 
.میامن

زا سپ  یللملا  نیب  یماظن  ناسانـشراک  طسوت  هک  دـیراد  عالطا  قارع  يزرم  نیگنـس  دربن  زا  الماک  یلاـع  باـنج  هک  مراد  ناـنیمطا 
.تسا هتفرگ  رارق  هظحالم  دروم  دربن  نیرت  گرزب  ناونع  هب  یناهج  مود  گنج 

يدـج و دـیدهت  هشقاـنم ، نیا  شرتسگ  هب  دـیدهت  تینما و  ياروش  هماـنعطق 514  هب  ییاـنتعا  یب  قارع و  هیلع  ناریا  موادـم  زواـجت 
قارع تلود  قیاقح ، نیا  هب  هجوت  اب  دور  یم  رامـش  هب  [ سراف ] یبرع جیلخ  هقطنم  هژیو  هب  هقطنم  لک  تینما  حلـص و  يارب  كانرطخ 

یم بکترم  ناریا  هک  یتازواجت  هب  مزال  تامادقا  ذاختا  اب  دیامن و  لمع  شیوخ  تیلوئسم  هب  دنک  یم  تساوخرد  تینما  ياروش  زا 
.دهد نایاپ  دوش 

یمئاد یگدنیامن  یلعلا -  رمع  حلاص 
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هرامش 068 دنس 

A  / 37  / 191 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  - 

دادرم 1361)  18  ) تسوگآ 1982  9 - 

قارع ناریا و  نایم  هشقانم  ندش  ینالوط  ياهدمایپ 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدنیامن  تسوگآ 1982  خروم 5  همان 

لمکم دنب  متفه  یس و  تسشن  هسلج  روتـسد  یمومع و  عمجم  تاررقم  لوصا و  هدام 14  قبط  امارتحا  معوبتم ، تلود  عالطا  هب  اـنب 
هب روکذـم  تاررقم  هدام 20  قبط  یحیـضوت  تشاددای  قارع » ناریا و  نایم  یماظن  هشقاـنم  ندـش  ینـالوط  ياهدـمایپ   » ناونع تحت 

هداعلا قوف  هسلج  رد  عوضوم  نیا  هک  دـنک  یم  تساوخرد  معوبتم  تلود  عوضوم ، تیمها  هب  هجوت  اب  .دـش  دـهاوخ  لاسرا  تسویپ 
.دوش عقاو  ثحب  دروم  یمومع  عمجم 

یمئاد یگدنیامن  یلعلا -  رمع  حلاص 

تسویپ

یحیضوت تشاددای 

عمجم تینما و  ياروش  هلمج  زا  یللملا  نیب  عماجم  رد  فلتخم  لصاوف  رد  ار  یماظن  هشقانم  نیا  لـلع  قارع  ربماتپس 1980 ، زا 4  - 1
روشنم داـفم  تاررقم و  زا  شیوخ  لـماک  تیعبت  رب  لـمع  فرح و  رد  مئاد  روط  هب  قارع  .تسا  هدرک  حرطم  لـلم  ناـمزاس  یمومع 

هب مارتحا  یللملا و  نیب  طباور  رد  روز  زا  هدافتـسا  تیعونمم  یللملا ، نیب  تاشقانم  هنایوج  حلـص  لصف  لح و  هراـبرد  لـلم  ناـمزاس 
.تسا هدرک  دیکأت  رگید  ياهروشک  یلخاد  روما  رد  تلاخد  مدع  تیمکاح و 

للم نامزاس  لک  ریبد  هدـنیامن  اب  هناقداص  تسا و  هتفریذـپ  ار  تینما  ياروش  ( 1982  ) و 514 ( 1980  ) ياه 479 هماـنعطق  قارع  - 2
.تسا هدرک  يراکمه  هشقانم ، هنادنمتفارش  هنالداع و  لصف  لح و  هب  یبای  تسد  يارب  هملاپ  فالوا  ياقآ 

ناتـسبرع یهاـشداپ  فئاـط  هکم و  ياهرهـش  رد  یمالـسا  سنارفنک  تسـشن  نیموس  هبوصم   P-(IS) - 6 / 3 هماـنعطق قارع  - 3
همانعطق ساـسا  رب  هک  تین  نسح  هتیمک  تئیه  تیقفوم  تهج  دراد  ناوت  رد  هچنآ  ره  تسا و  هتفریذـپ  ار  هیوناژ 1981  رد  يدوعس 

.تسا هداد  ماجنا  هدش ، لیکشت  هشقانم  دروم  رد  روکذم 

تسا و هتفریذـپ  ار  هیروف 1981  خروم  ون  یلهد  رد  دـهعت  مدـع  ياـهروشک  هجراـخ  روـما  ناریزو  سنارفنک  تامیمـصت  قارع  - 4
نایم هشقانم  لصف  لح و  هب  ندیسر  تهج  روکذم  سالجا  تامیمصت  ساسا  رب  لوئـسم  ناریزو  هتیمک  اب  ار  يا  هناقداص  ياه  شالت 

.تسا هدروآ  لمع  هب  فرط  ود 
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یماظن و هشقانم  نیا  هب  نداد  همتاخ  تهج  صخـشم  ياه  تلود  اب  هبناج  ود  حوطـس  رد  ار  يدایز  ياه  شالت  قارع  هوـالع ، هب  - 5
.تسا هداد  ماجنا  هنایوج  حلص  ياه  شور  هب  نآ  لصف  لح و 

تـسایس هکنیا  لیلد  هب  دراد ، همادا  ناریا  اب  یماظن  هشقاـنم  قارع ، هناـیوج ي  حلـص  تاراـکتبا  اـه و  شـالت  نیا  هیلک  مغر  یلع  - 6
.دنک یم  لابند  ار  نآ  شرتسگ  هشقانم و  ندش  ینالوط  ناریا ،

یم ناهج  رد  قطانم  نیرت  ساسح  زا  یکی  هک  هدوب  هقطنم  تابث  تینما و  هدـننک  دـیدهت  راـب ، فسأـت  یماـظن  هشقاـنم  نیا  همادا  - 7
یناریو و عیاجف ، نیا  رب  هوالع  هداد و  رارق  میقتـسم  تارطخ  ضرعم  رد  ار  یبرع  ياهروشک  تابث  یـضرا و  تیمامت  تینما ، دشاب و 

.تسا هدش  ببس  زین  ار  یلام  یناج و  تاراسخ 

نیا شقن  رب  دهعت ، مدع  تضهن  وضع  ياهروشک  یمالـسا و  سنارفنک  نامزاس  وضع  تلود  ود  نایم  هشقانم  همادا  کش ، نودب  - 8
نآ هب  هک  یللملا  نیب  يراکمه  تاررقم  لوصا  هب  نینچمه  درک ، دهاوخ  فیعضت  ار  نآ  تشاد و  دهاوخ  یفنم  تاریثأت  نامزاس  ود 

.دزاس یم  دراو  همطل  دننک ، یم  شالت  نآ  تیوقت  يارب  دنراد و  داقتعا 

یـساسا و عوضوم  دزاس و  یم  دراو  همطل  نآ  شقن  هب  دـشاب و  یم  نآ  لوصا  للم و  نامزاس  هدـننک  فیعـضت  هشقانم  نیا  همادا  - 9
هب هشقانم  لصف  لح و  دروم  رد  للم  نامزاس  روشنم  دافم  هب  تبـسن  تادهعت  نازیم  هب  يا  هدیچیپ  روط  هب  هک  دوش  یم  حرطم  یتایح 

نامزاس اهنت  ناونع  هب  یمومع  عمجم  دیدرت  نودـب  .دراد  یگتـسب  یللملا  نیب  تینما  حلـص و  ظفح  تهج  هنایوج  حلـص  ياه  شور 
رب مزال  ياه  ماگ  نتـشادرب  اب  هدومن و  زاربا  ار  شیاه  هاگدید  دیاب  دنراد ، تیوضع  نآ  رد  امومع  یللملا  نیب  هعماج  هک  یللملا  نیب 
هب هشقانم  لصف  لح و  در  قارع و  اب  یماظن  هشقانم  نتخاس  ینالوط  روظنم  هب  ناریا  تسایـس  ياهدـمایپ  هب  هجوت  اب  و  روشنم ، ساـسا 

.دیامن ذاختا  ار  مزال  تامیمصت  هنایوج ، حلص  ياه  شور 

هرامش 069 دنس 

S  / 15385 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رویرهش 1361)  12  ) ربماتپس 1982  3 - 

تینما ياروش  سیئر  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  قارع  یگدنیامن  تئیه  تقوم  رادراک  ربماتپس 1982  خروم 3  همان 

رگید راب  کی  هک  دناسر  یم  یلاع  بانج  عالطا  هب  امارتحا  معوبتم ، تلود  عالطا  هب  انب 
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نیا .تسا  هتخاس  زکرمت  ناریا  قارع و  ناـیم  یللملا  نیب  زرم  دادـتما  رد  ار  ناریا  یماـظن  ياـهورین  زا  يداـیز  دادـعت  ناریا  تموکح 
یناج تاراسخ  اب  هتـشذگ  هام  رد  یناریا  ياهورین  مادقا  جنپ  هچ  رگا  .دنـشاب  یم  قارع  هب  زواجت  تهج  ندش  هدامآ  لاح  رد  اهورین 

دوخ موش  یـضرا  هنابلط  هعـسوت  هنارگزواجت و  تسایـس  رب  ناریا  میژر  اما  دـندش ، تسکـش  لمحتم  هدـش و  هجاوم  یناوارف  یلام  و 
.دور یم  رامش  هب  هقطنم  تینما  حلص و  يارب  یگرزب  دیدهت  نآ  بجوم  هب  هدیزرو و  رارصا 

یللملا نیب  ياه  شالت  هیلک  هب  تبثم  خـساپ  هئارا  زا  ناریا  تلود  معوبتم ، تلود  فالخ  رب  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب  ناـگمه  يارب 
(1982  ) و 514 ( 1980  ) همانعطق 479 دافم  شریذـپ  زا  حوضو  هب  تسا و  هدرک  يراددوخ  هشقانم  هنایوج  حلـص  لصف  لـح و  يارب 

نیب قوقح  روشنم و  تحت  دوخ  تادـهعت  ضقن  هب  نآ  ياج  هب  هدرک و  باـنتجا  هدـش  هیهت  حلـص  بوچراـچ  رد  هک  تینما  ياروش 
.دهد یم  همادا  یللملا 

دوخ زا  عافد  تهج  ار  دوخ  ینوناق  قح  دـهد ، یم  همادا  حلـص  تهج  دوخ  ياه  شالت  هب  هک  یلاح  رد  قارع  هک  منک  دـیکأت  ملیام 
.دراد یم  هگن  ظوفحم  یبلط ، هعسوت  تازواجت و  ربارب  رد 

زا شیب  دـیاب  للم  نامزاس  یللملا ، نیب  تاررقم  لوصا و  روشنم و  دروم  رد  ناریا  میژر  تادـهعت  موادـم  ضقن  هب  هجوت  اب  ناـیاپ  رد 
یم یللملا  نیب  تینما  حلص و  عفن  هب  هک  دهد  نایاپ  ناریا  هنابلط  هعسوت  هنارگزواجت و  تسایس  هب  دیامن و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  شیپ 

.دشاب

تقوم رادراک  دمحم -  میهاربا  ریهز 

هرامش 070 دنس 

S  / 15387 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

A  / 37  / 428 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  - 

رویرهش 1361)  17  ) ربماتپس 1982  8 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدنیامن  تئیه  تقوم  رادراک  ربماتپس 1982  خروم 3  همان 

: مناسر یم  یلاع  بانج  عالطا  هب  ار  لیذ  بلاطم  امارتحا  معوبتم ، تلود  عالطا  هب  انب 

مادقا ناریا  هک  تسا  هتشذگن  ینامز  تدم  قارع  ناریا و  هشقانم  دروم  رد  تینما  ياروش  ( 1982  ) همانعطق 514 بیوصت  زا  زونه  - 1
رد عیسو  یسایقم  رد  ار  هنارگزواجت 
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.درک زاغآ  يالوج 1982  بش 13  رد  یلحم ) تقو  هب   ) تعاس 22:10 رد  هرصب  قرش  هقطنم  رد  قارع و  كاخ 

یماـظن و بـلطواد  يورین  رازه   15 هزیناـکم ، رکـشل  کـی  یهرز و  رکـشل  ود  يریگراـک  هب  رب  هوـالع  هنارگزواـجت ، مادـقا  نیا  رد 
ضرع و زا  یقارع  ياهورین  یعافد  عضاوم  زا  ناریا  زواجتم  ياهورین  هکنیا  زا  سپ  .دنتـشاد  تکرـش  زین  ینیمخ  [ ماما ] هاپـس ياـضعا 

يالوج خروـم 14  یلحم ) تقو  هب   ) تعاس 9:45 رد  هدـش و  هلمح  هجوتم  یقارع  ياـهورین  دـندرک ، روبع  زرم  يرتمولیک  قمع 10 
.دننک يزاسکاپ  ناریا  نازواجتم  زا  قارع  كاخ  دندش  قفوم  یلحم ) تقو  هب   ) تعاس 15:00 رد  هک  دندومن  هلمح  دض  هب  عورش 

رد قارع  كاـخ  هیلع  ار  دوخ  هنارگزواـجت  هلمح  نیمود  ناریا  يـالوج ،  17 بش 16 /  رد  یلحم ) تقو  هـب   ) تعاـس 23:00 رد  - 2
هدـش و هدافتـسا  تسخن  هلمح  رد  هک  هزیناکم  رکـشل  یهرز و  رکـشل  ود  يایاقب  اب  ناریا  یماظن  ياهورین  درک و  زاغآ  هقطنم  ناـمه 
تعاس 5:30 رد  .دندرک  يورشیپ  هب  عورش  ینیمخ  [ ماما ] هاپس ياضعا  بلطواد و  رازه  ابیرقت 12  اب  هوالع  هب  ماظن ، هدایپ  رکشل  کی 
اب هک  دـندرک  زاغآ  یناریا  زواـجتم  ياـهورین  هیلع  ار  يا  هلمح  دـض  قارع ، حلـسم  ياـهورین  يـالوج ، خروـم 17  یلحم ) تقو  هـب  )
زا ار  زواجتم  یقارع  ياهورین  دیشک ، لوط  تعاس  نیدنچ  هک  دربن  زا  سپ  .دندرک  عفد  ار  ناشتالمح  اهنآ ، يورشیپ  نتخاس  فقوتم 

.دندنار نوریب  زرم  زا  هدرب و  نیب 

بکترم ار  قارع  كاخ  هیلع  هنارگزواجت  تایلمع  نیموس  ناریا  يـالوج ،  22 بش 21 /  رد  یلحم ) تقو  هب   ) تعاس 22:10 رد  - 3
ياــضعا بــلطواد و  رازه  اـب 12  اـبیرقت  هداـیپ و  هزیناــکم و  یهرز ، ياهرکــشل  لــماش  روـشک  نـیا  یماــظن  ياــهورین  هدــش و 

هقطنم رد  قارع  حلـسم  ياهورین  یعافد  عضاوم  زا  ادـتبا  رد  .دـندرک  يورـشیپ  هب  عورـش  هرـصب  قرـش  هقطنم  رد  ینیمخ  [ ماـما ] هاـپس
تعاس 6:00 رد  اهنآ  .دنتخاس  فقوتم  ار  ناریا  تالمح  هدومن و  عافد  هب  مادقا  قارع  ياهورین  نآ  زا  سپ  .دـندرک  روبع  يدودـحم 

رثـکا دـندروآ و  رد  هرـصاحم  هب  ار  ناریا  زواـجتم  ياـهورین  دـندرک و  زاـغآ  يا  هـلمح  دـض  يـالوج  خروـم 22  یلحم ) تقو  هـب  )
لوط زور  نامه  رد  یلحم ) تقو  هب   ) تعاس 15:00 ات  دربن  نیا  .دـندش  يراوتم  زرم  يوس  هب  هیقب  هدرب و  نیب  زا  ار  نانآ  ياهدـحاو 

.دیشک

هرصب قرش  هقطنم  رد  ار  دوخ  هنارگزواجت  هلمح  نیمراهچ  ناریا  يالوج ،  24 بش 23 /  رد  یلحم ) تقو  هب   ) تعاس 22:30 رد  - 4
ار ینیمخ  [ ماما ] هاپس ياضعا  بلطواد و  رازه  ابیرقت 3  هدایپ و  هزیناکم و  رکـشل  ود  هلمح  نیا  رد  ناریا  حلـسم  ياهورین  درک و  زاغآ 

( یلحم تقو  هب   ) تعاس 7:30 ات  دربن  نیا  .دندرک  عفد  ار  تالمح  یقارع  عفادم  ياهورین  .دنتفرگ  راک  هب 
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.دندش ینیشن  بقع  هب  راداو  ناریا  زواجتم  ياهورین  دیشک و  لوط  يالوج  خروم 24 

هیلع ار  دوخ  هنارگزواجت  هلمح  نیمجنپ  ناریا  حلـسم  ياهورین  يـالوج ،  29 بش 28 /  رد  یلحم ) تقو  هـب   ) تعاـس 22:05 رد  - 5
ماظن و هدایپ  رکـشل  کی  نآ  رد  هک  دـندومن  عیـسو  سایقم  هب  هلمح  هب  عورـش  دـندرک و  زاغآ  هرـصب  قرـش  هقطنم  رد  قارع  كاـخ 

.دنتشاد تکرش  نآ  رد  ینیمخ  [ ماما ] هاپس ياضعا  بلطواد و  رازه  ات 20  رازه  ابیرقت 15  هزیناکم و  یهرز و  ياهورین 

دربن زا  سپ  دـندوشگ ، رتمولیک  قمع 7  رتـمولیک و  ضرع 4  هب  يا  ههبج  قارع ، یعافد  عضاوم  نتـسکش  اب  ناریا  زواـجتم  ياـهورین 
ناریا زواجتم  ياهورین  هتخاس و  فقوتم  ار  ناریا  تالمح  قارع  یماظن  عفادم  ياهورین  تشاذگ ، ياج  رب  نیگنس  تافلت  هک  هناعبس 

دندومن هلمح  دض  هب  عورش  یقارع  عفادم  ياهورین  يالوج ، خروم 29  یلحم ) تقو  هب   ) تعاس 6:00 رد  .دندروآرد  هرصاحم  هب  ار 
ياهورین .دیـشک  لوط  يالوج  خروـم 30  یلحم ) تقو  هب   ) تعاس 5:30 ات  دربن  نیا  .دـنربب  نیب  زا  ار  یناریا  زواـجتم  ياهدـحاو  اـت 

.دندش هدنار  بقع  هب  زرم  تمس  هب  اهنآ  يایاقب  .دندرب و  نیب  زا  ار  یناریا  زواجتم  ياهورین  رثکا  یقارع  عفادم 

: تسا لیذ  حرش  هب  ناریا  روکذم  هنارگزواجت  ياه  تایلمع  هلحرم  رد 5  یلام  یناج و  تاراسخ 

.دندش ریسا  حورجم و  يدایز  دادعت  هتشک و  نت   28100 فلا )

.کنات نتفرگ 65  تمینغ  هب  کنات و  مادهنا 300  ب )

.ربرفن نتفرگ 26  تمینغ  هب  یهرز و  ربرفن  مادهنا 107  ج )

.هقرفتم يوردوخ  مادهنا 170  د )

.رتپوک یله  کی  هدنگنج و  راهچ  ندرک  طقاس  ه )

.ملاس روط  هب  رگید  مالقا  تامهم و  نیگنس ، همین  کبس و  حالس  يدایز  ریداقم  نتفرگ  تمینغ  هب  و )

خیرات 4 رد  قارع  هیلع  ار  شتازواجت  ناریا  هک  ینامز  زا  هک  میامن  بلج  تقیقح  نیا  هب  ار  یلاع  بانج  هجوت  ملیام  تصرف  نیا  رد 
ساسا نیمه  رب  مه  زونه  هدوب و  هشقاـنم  هناـیوج  حلـص  لـصف  لـح و  هرکاذـم و  تمـس  هب  قارع  عضوم  درک ، زاـغآ  ربماتپس 1980 

هیلک اب  ار  شا  هناقداص  يراـکمه  تسا و  هدرک  دـییأت  ( 1982  ) و 514 ( 1980  ) همانعطق 479 شریذـپ  اب  ار  عضوم  نیا  قارع  .تسا 
هنوگره دروم  رد  هدروآ و  لمع  هب  هدرک  لـیمحت  ناریا  هک  یماـظن  هشقاـنم  هب  ندیـشخب  همتاـخ  تهج  هک  یللملا  نیب  ياـه  شـالت 

نیا هب  ناریا  رگا  .تسا  هدوـمن  يراـکمه  مـالعا  هدـش  حرطم  یماـظن  هشقاـنم  نیا  عورـش  ياـهزور  نیتـسخن  زا  هک  یحلـص  راـکتبا 
حرطم یمومع  عمجم  تینما و  ياروش  رد  هژیو  هب  يرایـسب و  دراوم  رد  یللملا  نیب  عماجم  رد  لیـصفت  هب  هک  هنایوج  حلـص  تامادقا 

اب میژر  نیا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  هداهنن ، یعقو  هدش ،
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لـلم و ناـمزاس  روشنم  هب  ناریا  تادـهعت  ضقن  هک  دـهد  یم  همادا  دوخ  یـضرا  هعـسوت  هب  یماـظن  تازواـجت  هب  قارع  ندرک  مهتم 
.دشاب یم  یللملا  نیب  قوقح 

مـالعا هکنیا  رب  ینبم  ناریا  تاـماقم  تاراـهظا  رد  تسا و  هدرک  ناـیب  هراـب  نیا  رد  يرایـسب  دراوـم  رد  قارع  هک  تسا  یتـقیقح  نیا 
هداد ماجنا  ار  روکذم  یماظن  تایلمع  جنپ  هلمج  زا  دوخ  تازواجت  هتشاذگ و  هحص  تسا ، قارع  لاغـشا  اهنآ  لح  هار  هک  دنا  هتـشاد 

.دنا

ار قارع  كاخ  دـنک و  روبع  قارع  ياهزرم  زا  هک  دـشاب  هتـشادن  شالت  نآ  رد  ناریا  هک  هدوبن  يا  هثداح  چـیه  هک  دوش  یم  روآدای 
نارابمب ار  رهش  هدرک و  لماک  ار  توریب  هرصاحم  اه  تسینویهص  هک  دش  عقاو  ینامز  رد  تسرد  روبزم  ياه  تایلمع  دنکن و  لاغشا 

زا اه  تسینویهـص  يدنـسرخ  .دراد  دوجو  ود  نآ  نایم  يراکمه  هدوب و  دـننامه  فرط  ود  ياه  حالـس  هکنیا  رطاخ  هب  دـندرک ، یم 
یتسینویهص ماقم  چیه  يوس  زا  گنج  هب  ندوب  لوغـشم  زا  اه  تسینویهـص  تیاضر  هدش و  زاربا  اراکـشآ  قارع  یماظن  ياوق  لیلحت 

فده هدش و  زکرمتم  قارع  رب  ینیمخ  ماما  هیلوا  فدـه  هک  درادـن  دوجو  نیا  زا  رت  هدـننک  دـعاقتم  لیلد  چـیه  .تسا  هدـنامن  ناهنپ 
.تسین دندرک ، یم  اعدا  البق  ناریا  تاماقم  هک  یتروص  هب  نیطسلف  ای  سدقملا  تیب  يزاس  دازآ  تسخن 

تابث تینما و  يارب  يدج  دیدهت  هک  هدوب  یللملا  نیب  حلص  ياه  شالت  در  شرتسگ و  دوخ ، یگنج  تسایس  رد  ناریا  میژر  رارـصا 
روشنم دافم  اب  ریاغم  حوضو  هب  تاعزانم  نیا  نینچمه  .دشاب  یم  ناهج  رد  قطانم  نیرت  ساسح  زا  یکی  هک  دور  یم  رامش  هب  هقطنم 

.دشاب یم  رصم  دوخ  ینوناق  قوقح  زا  عافد  رد  قارع  تسا و  یللملا  نیب  قوقح  للم و  نامزاس 

للم نامزاس  رد  قارع  يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  نیشناج  دمحم -  میهاربا  ریهز 

هرامش 071 دنس 

A / 37 / P.V.27 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  - 

رهم 1361)  ) ربتکا 1982 - 

للم نامزاس  یمومع  عمجم  سالجا  نیمتفه  یس و  رد  یتیالو  ربکا  یلع  رتکد  ياقآ  ینارنخس 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلسر  انلسرا  دقل 

هیآ 25 دیدحلا  هروس 

! سیئر ياقآ 

سالجا نیمتفه  یس و  سیئر  ناونع  هب  امش  باختنا  تبسانم  هب  ار  دوخ  تاکیربت  ملیام 

دلج 1 للم  نامزاس  دانسا  رد  قارع  ناریا و  www.Ghaemiyeh.comگنج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com


122 ص :

دلج 1 للم  نامزاس  دانسا  رد  قارع  ناریا و  www.Ghaemiyeh.comگنج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


.مراد زاربا  دحتم  للم  نامزاس  یمومع  عمجم 

لح يارب  دـناوت  یم  دـیتسه  اراد  یللملا  نیب  ياه  هنیمز  رد  هک  یتایبرجت  هب  هجوت  اب  امـش  ياه  تیلباـق  اـه و  ییاـناوت  دـیدرت  نودـب 
.دشاب یگرزب  کمک  تسا  ور  هبور  نآ  اب  یمومع  عمجم  سالجا  نیا  هک  یمیظع  تالضعم  تالکشم و 

ياه هناـشن  تاـبجوم و  هچ  رگا  میاـمن ؛ تیقفوم  يوزرآ  سـالجا  نیا  رد  هدـننک  تکرـش  ناگدـنیامن  امـش و  يارب  ملیاـم  نینچمه 
رانک هشوگ و  زا  مد  ره  هک  بوشآ  رپ  ناهج  نیا  رد  اریز  دـیامن ؛ دـیدرت  داجیا  عمجم  نیا  تیقفوم  رد  دـناوت  یم  هک  تسه  يداـیز 
دـسر یم  شوگ  هب  يرگدادـیب  ملظ و  یـشک و  قح  یبلط و  هعـسوت  يراـکزواجت و  هیحور  زا  یـشان  هدـننک  دـیما  اـن  ییاـهربخ  نآ 

.دنام یمن  یقاب  یسالجا  نینچ  تیقفوم  هب  ندوب  راودیما  يارب  یبجوم 

.تسا رات  هریت و  یللملا  نیب  عاضوا  میراد و  شیپ  رد  هک  ییاهزور  زادنا  مشچ 

ریـس يداـیز  باتـش  اـب  دوـش  یم  هداد  هک  ییاهراعـش  مغر  یلع  یتاحیلـست  هقباـسم  دـبای و  یم  شیازفا  زور  هب  زور  یناـهج  جنـشت 
زواجتم و ياهروشک  زا  يا  هراپ  يوس  زا  نآ  نتـشاگنا  هدیدان  هطـساو  هب  دحتم  للم  روشنم  يداینب  یـساسا و  لوصا  .دراد  يدوعص 
دـنک و یم  دادـیب  ناهج  ریقف  فعـضتسم و  ياهروشک  رد  یگنـسرگ  رقف و  .دوش  یم  هتـشاذگ  اـپ  ریز  يزراـب  وحن  هب  بلط  هعـسوت 

زور هب  زور  یتعنـص  ناهج  ماخ و  داوم  هدننک  دیلوت  ياهروشک  رباربان  هناملاظ و  طباور  ریقف  ینغ و  ياهروشک  نیب  هدـنیازف  فاکش 
.دوش یم  رت  هدرتسگ  رتشیب و 

فلت نوگانوگ  ياه  يرامیب  زا  رفن  اه  نویلیم  لاس  ره  دنرب و  یم  جنر  ییاذغ  یب  یگنسرگ و  زا  ناهج  مدرم  زا  رفن  نویلیم  دصشش 
.دنوش یم 

ياهروشک رد  ار  دوخ  برخم  رثا  دنا  هداد  تیارس  ناهج  ياهروشک  ریاس  هب  اه  تردقربا  هک  یتاحیلـست  هقباسم  یطیارـش  نینچ  رد 
رد ار  اهروشک  نیا  هتـشاذگ و  ياج  رب  دنتـسه -  ناـهج  رد  سرت  تیمکاـح  یلـصا  ناـینابرق  هک  هدـنام -  بقع  هعـسوت و  لاـح  رد 

تیمورحم رب  نداهن  مهرم  يارب  اـهروشک  نیا  هک  يروط  هب  هداد  رارق  یعیبط  یناـسنا و  عباـنم  فـالتا  يدوباـن و  طوقـس ، بیـشارس 
اه تردـق  ربا  يدـنمزآ  عماطم و  رایتخا  رد  تسبرد  ار  دوخ  تورث  عبانم  مامت  نانآ  يرکف  يالتعا  هافر و  نیمأـت  ریـسا و  ياـه  هدوت 

.دنا هداد  رارق 

یتالکـشم بئاصم و  هیلک  زا  رتراب  فسأت  بتارم  هب  هک  یگنهرف  رقف  اب  يدام  يداصتقا و  رقف  رب  هوـالع  زورما  ناـهج  هکنیا  رت  مهم 
.تسا هجاوم  دشاب ، یم  میدرمش  رب  هک 

.تسا هدیدرگ  یلصا  ریغ  يدام و  چوپ  ياه  يرایعم  ینابرق  ناراوخ  ناهج  يدنمزآ  صرح و  خلسم  رد  یناسنا  يالاو  ياه  شزرا 

هب هتفرگ و  رارق  هدافتـسا  ءوس  دروم  یـسارکمد  تلادع و  يدازآ ، ياه  شزرا  خیرات  هبرجت  رد  میبای  یم  رد  هک  تسا  كاندرد  هچ 
هک یتایانج  هچ  اه  ناسنا  قوقح  يدازآ و  مان 
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تایونعم و زا  هتفرگ ، رارق  متـس  ملظ و  یتلادـع و  یب  قانتخا و  هبعلم  یعامتجا  تلادـع  يدازآ و  میهاـفم  دـنا و  هدـیدرگن  بکترم 
دشر لیهست  تهج  بولطم  طیارـش  نآ  ياول  رد  دیامن و  داجیا  یمکحم  هدولاش  یعامتجا  طباور  يارب  دیاب  دناوت و  یم  هک  بهذم 
ماوقا یمامت  ییایفارغج ، طیارـش  نابز و  یموق ، يداژن ، تافالتخا  مامت  يارو  هکنآ  لاح  تسین و  يربخ  دوش  نیمأـت  يرـشب  هعماـج 

.تفای دهاوخ  ققحت  ناهج  مدرم  یمامت  یعقاو  داحتا  دنبای  شرورپ  ساسا  نیا  رب  رگا  دنتسه و  كرتشم  ترطف  کی  ياراد  يرشب 

! سیئر ياقآ 

دوب یلوحت  مییوگب  دـیاب  مینک  هصالخ  هلمج  کی  رد  ار  نآ  میهاوخب  رگا  هک  تسویپ  عوقو  هب  یبـالقنا  ناریا  رد  شیپ  لاـس  راـهچ 
دراد و یگنهرف  هصیـصخ  تیهاـم و  بـالقنا  نیا  داد  تعجر  نتـشیوخ  دوـخ و  يوجادـخ  ترطف  تیناـسنا و  هب  ار  ناریا  مدرم  هـک 

.دراد روضح  اج  همه  رد  نآ  داعبا  همه  اب  تسا  بالقنا  گنهرف  نامه  هک  یمالسا  گنهرف  کنیا 

هک تسا  هدروآ  دـیدپ  ار  ینیون  یناـبم  هدـش  اـم  هعماـج  رد  يداـینب  تارییغت  دـجوم  هک  یتـکرح  ناوـنع  هب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 
تردق هب  اکتا  مدع  دشر و  لاح  رد  ياهروشک  هدیدمتس  ياه  هدوت  فعـضتسم و  للم  زا  تیامح  متـس و  ملظ و  لباقم  رد  تمواقم 

نارگید و یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و  تیمکاح ، هب  مارتحا  نینچمه  يریذـپ و  هطلـس  ییوج و  هطلـس  هنوگره  یفن  یجراخ و  ياه 
.دهد یم  لیکشت  ار  نآ  یجراخ  تسایس  داعبا  لباقتم  مارتحا  هیاپ  رب  اهروشک  ریاس  یلخاد  روما  رد  هلخادم  مدع 

" هللا الا  هلا  ال   " سدـقم هملک  یلجت  تقیقح  رد  هک  یبرغ " هن  یقرـش و  هن   " ینعی ام  یمالـسا  بالقنا  ياهراعـش  نیرت  مهم  زا  یکی 
.دیامن یم  میسرت  ار  نآ  یلصا  طوطخ  تسا و  هدوب  ام  یجراخ  تسایس  يداه  تسا  یللملا  نیب  هنحص  رد 

بئاـصم و ماـمت  دوجو  اـب  هکلب  میاـمن  جراـخ  راوخ  ناـهج  ياـکیرما  هطلـس  ریز  زا  ار  دوخ  میا  هتـسناوت  اـهنت  هن  اـم  نآ  رب  هیکت  اـب 
تیمکاـح و يارب  تهج  نیمه  هب  مـیا و  هدرکن  طوقـس  زین  رگید  تردـق  ربا  نـماد  هـب  هتـشاد  رارق  ناـم  هار  رـس  رد  هـک  یتالکـشم 

.میهد یمن  ار  دوخ  یلخاد  روما  رد  هلخادم  هزاجا  يروشک  چیه  هب  هدوب و  لئاق  ار  تیمها  تیاهن  دوخ  یضرا  تیمامت  لالقتسا و 

نامرآ تساه  تلم  طباور  رد  فده  نیرت  یلاع  هک  ار  تلادع  حلـص و  رارقتـسا  يرـشب و  هعماج  لک  رد  ناسنا  تداعـس  ام  بالقنا 
نارگرامثتـسا هطلـس  دیق  زا  ییاهر  هک  دراد  داقتعا  دنک و  یم  یقلت  مدرم  همه  قح  ار  تلادع  يدازآ و  لالقتـسا و  دناد و  یم  دوخ 

.دوب دهاوخن  لوصو  لباق  نانآ  داحتا  مورحم و  ياه  هدوت  خسار  مزع  اب  زج  یللملا  نیب 
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یماظن يداصتقا و  یـسایس ، داعبا  رد  طقف  هک  تسا  هدیچیپ  تخـس و  ینالوط ، هزرابم  کی  مسینویهـص  یناهج و  رابکتـسا  اب  هزرابم 
ماـمت زا  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  تـلود  درادـن و  رگید  داـعبا  زا  يرتـمک  شقن  هزراـبم  نـیا  یگنهرف  دـعب  ددرگ و  یمن  روـصحم 

.درک دهاوخ  هدافتسا  مالسا  بتکم  زاس  ناسنا  هیلاع و  میلاعت  رب  هیکت  اب  هزرابم ، نیا  رد  دوخ  تاناکما 

! سیئر ياقآ 

اکیرما و مسیلاـیرپما  تاـیانج  نیرت  هزاـت  مییوگ  یم  نخـس  مسینویهـص  یناـهج و  رابکتـسا  اـب  هزراـبم  تیمها  زا  اـم  هک  نونکا  مه 
رفن نارازه  تسا و  هتفرگ  لکـش  مالـسا  ناهج  رد  تیرـشب  هیلع  ناهج  ياه  تردـق  ریاـس  توکـس  ناـیم  رد  رگ  لاغـشا  مسینویهص 

تـسیرورت یتشم  طـسوت  توریب  برغ  رد  ـالیتش  اربـص و  ینیطـسلف  هاـگودرا  عاـفد  یب  هاـنگ و  یب  هدروخلاـس و  درمریپ  كدوک و 
نیلوا نیا  .دـنا  هدـش  هدیـشک  نوخ  كاـخ و  هب  دـنا  هدرک  زاـت  تخاـت و  ناناملـسم  رب  هجو  نیرتدـب  هب  هک  تیثـیح  یب  تسینویهص 

.دوب دهاوخن  مه  نآ  نیرخآ  هدوبن و  لیئارسا  تایانج 

رگیدکی اب  رگرامعتسا  ياه  تردق  شزاس  لصاح  هک  دوخ  عورشمان  شیادیپ  ودب  زا  تسینویهص  میژر  هک  دنراد  رطاخ  هب  نایناهج 
مولظم ناملسم و  مدرم  هب  تبـسن  هنایـشحو  تایانج  باکترا  زا  یمد  هظحل  نیا  ات  هدوب  ناینیطـسلف  ياه  نیمزرـس  راکـشآ  بصغ  و 

.تسا هدیشکن  تسد  نیطسلف 

لتق زین  ار  هدـکهد  تاناویح  یتح  نوگرا  یتسیرورت  ياه  هورگ  نآ  یط  هک  مساق " رفک   " و نیـسایرید "  " هدـکهد ماع  لتق  هعجاـف 
نیرت هنامحر  یب  روکذم  یتسیرورت  هورگ  رد  هک  یسک  هنوگچ  هک  میدهاش  ام  زورما  تسا و  هدشن  هدودز  اه  هرطاخ  زا  دندرک  ماع 
میژر ریزو  تـسخن  ماـقم  رد  ار  يرــشب  تاـیانج  نـیرت  هدـنهد  ناـکت  زا  یکی  رگید  راـب  داد  ماـجنا  نیطــسلف  مدرم  هـیلع  ار  عیاـجف 

دهد یم  ناشن  ایند  للم  هب  شیپ  زا  شیب  ار  دوخ  دیلپ  تیهام  اکیرما  مسیلایرپما  هبناج  همه  تیامح  اب  هتفرگ و  هدـهعرب  یتسینویهص 
مه دیاش  عجترم و  ياهروشک  گرزب و  ياه  تردق  توکس  هئطوت  نایم  رد  نانبل  نیطسلف و  هدیشک  متس  مورحم و  مدرم  يدژارت  و 

اه تسیلایرپما  اه و  تسینویهـص  نایم  نیا  رد  .تسا  هدیـسر  يدـیدج  هلحرم  هب  تواسق  تواقـش و  همه  نیا  زا  یـشان  یگدز  تهب 
زا ار  تقبـس  يوگ  هناحیقو ، ياهرظن  راـهظا  رد  ناـهج  تسود  حلـص  مدرم  یمومع  راـکفا  تاـساسحا و  هب  یهجوت  نیرتمک  نودـب 

.دنا هدوبر  رگیدکی 

نابابرا دـنیامن و  یم  هیجوت  ار  تلم  نیا  لماک  يدوبان  ناـنبل و  نیطـسلف و  هدیدمتـس  مدرم  اراکـشآ  اـه  تسینویهـص  هک  یلاـح  رد 
یم يدنسرخ  راهظا  توریب  بیرخت  نیطسلف و  نانبل و  هانگ  یب  مدرم  ماع  لتق  رد  دوخ  نردم  ياه  حالس  ییاراک  زا  اهنآ  ییاکیرما 
یم تیمـسر  نآ  هب  هتـشاذگ و  هحـص  لیئارـسا  تیدوجوم  رب  ساف "  " سنارفنک ياه  قفاوت  لابند  هب  هقطنم  رد  نانآ  نارودزم  دننک 

.دنهد
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ناگدنمزر دـندرگ  قفوم  مسینویهـص  مسیلایرپما و  هک  هدـش  ثعاب  هقطنم  هتـسباو  یمدرم  ریغ  ياه  میژر  زا  یخرب  شزاس  تنایخ و 
.دنزاس شخپ  فلتخم  ياهروشک  رد  ار  اهنآ  جارخا و  توریب  زا  ار  ینیطسلف 

اب تفلاخم  رد  ار  ام  عضوم  تیناقح  نیطسلف ، شخب  يدازآ  نامزاس  ناگدنمزر  جارخا  زا  سپ  توریب  برغ  نیطـسلف  مدرم  ماع  لتق 
.دیناسر تابثا  هب  اهنآ  جارخا  هئطوت 

تسا و لیئارسا  یتاذ  هصیـصخ  زواجت  هک  تسا  هداد  ناشن  نیطـسلف  رد  مسینویهـص  هلاس  هنابصاغ 35  هطلس  زا  تیرـشب  خلت  هبرجت 
تیانج هک  تشاد  دـیابن  دـیدرت  میا  هدرک  مالعا  اهراب  هک  يروط  نامه  دـشاب و  یم  زیمآ  هعجاف  يرـصنع  نینچ  اـب  ندرک  تاـشامم 

نیطسلف نامرآ  يدوبان  دیدهت و  يارب  دوخ  گرزب  هئطوت  رد  يا  همدقم  ار  نآ  درک و  دنهاوخن  افتکا  مدرم  راتشک  هب  لیئارسا  ناراک 
.تخاس دنهاوخ  هقطنم  یمامت  رب  راوخ  ناهج  ياکیرما  ذوفن  رارقتسا  و 

ياه تلم  ینالوط  تازرابم  زا  يدـیدج  هلحرم  زاغآ  هکلب  هدوبن  راک  نایاپ  اهنت  هن  ناـنبل  زا  ینیطـسلف  نازراـبم  جارخا  میدـقتعم  اـم 
یتالکشم هقطنم  ياهروشک  زا  یخرب  سأر  رد  تسرپ  هناگیب  عجترم و  قفانم و  ماکح  دوجو  هچ  رگا  دوب ، دهاوخ  ناملـسم  برع و 

ياـه شزاـس  اـب  یمدرم  هاـگیاپ  دـقاف  ماـکح  نیا  تسا و  هدوـمن  داـجیا  شیوـخ  سدـقم  فادـها  هب  یمالـسا  تما  ندیـسر  هار  رد 
هتـساخاپب ياهورین  رمالا  تبقاع  یلو  دـنزاس  یم  راد  هکل  ار  ناناملـسم  تیثیح  لیئارـسا  شعورـشمان  دـنزرف  اکیرما و  اب  هناحـضتفم 

توکـس نیطـسلف  نانبل و  مدرم  هناـمحر  یب  راتـشک  ربارب  رد  ارچ  هک  دیـسرپ  دـنهاوخ  دوخ  ياـه  تموکح  زا  زیچ  ره  زا  لـبق  مدرم 
.دنا هدرکن  لمع  دوخ  فیاظو  هب  هدومن 

دوشن هتفرگ  راک  هب  تسا  هدش  دراو  ناناملسم  رب  یتبیـصم  نینچ  هک  زورما  رگا  هدش  يرادیرخ  مدرم  ياه  تورث  اب  هحلـسا  همه  نیا 
.دریگ رارق  هدافتسا  دروم  دیاب  يزور  هچ  سپ 

گنج عون  اه  هد  سکاوآ و  دیرخ  فرص  یتسیاب  نیملسم  لاملا  تیب  ارچ  دنـسرپب  تشاد  دنهاوخ  قح  اهروشک  نیا  ناملـسم  مدرم 
هطلـس رتشیب  هچ  ره  میکحت  بجوم  هکلب  درادن  ناناملـسم  عفانم  ظفح  تهج  رد  يدربراک  چیه  اهنت  هن  هک  دوش  رگید  هدـیچیپ  رازفا 

.ددرگ یم  اکیرما  مسیلایرپما 

لالقتـسا و تیدوجوم ، لصا  هجوتم  هک  يدیدهت  هب  دـنوش و  رادـیب  نارگ  باوخ  زا  دـنهاوخ  یم  یک  هنایمرواخ  هقطنم  ياهروشک 
.دنربب یپ  تساهنآ  یمالسا  یگنهرف و  تیوه 

لدب تیرشب  ياقب  يارب  دیدهت  نیرت  گرزب  هب  ار  روشک  نیا  یـسایس  متـسیس  هک  اکیرما  رگ  ناریو  صیاصخ  زا  طقف  نانبل  يدژارت 
.دشاب یم  هدومن 
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هک فعضتسم  للم  زا  تیامح  تسایس  دوخ و  يرابکتـسا  دض  ملظ و  دض  هصیـصخ  رهوج و  هب  انب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود 
ناملـسم تلم  عورـشم  قح و  رب  تازرابم  زا  دوخ  تاناکما  مامت  اب  دراد  یم  مالعا  رگید  راب  دریگ  یم  تأشن  نآرق  هیلاـع  میلاـعت  زا 

هک لیئارـسا  میژر  ساسا  هیاپ و  یناریو  نیمزرـس و  نیا  نابـصاغ  جارخا  احما و  یلاغـشا و  نیطـسلف  هب  تشگزاـب  روظنم  هب  نیطـسلف 
ماجنا رد  زگره  یلیمحت  گنج  رد  هلاسود  يریگرد  مغر  یلع  اـم  .دـنک  یم  تیاـمح  اـیوق  تسا  یتسینویهـص  یتسرپ  داژن  رب  ینتبم 

تازواجت ربارب  رد  نام  یگـشیمه  عضوم  هدرکن و  یهاتوک  هنایمرواخ  نیطـسلف و  هلئـسم  ربارب  رد  دوخ  یناـسنا  یمالـسا و  فیاـظو 
ام تقادص  میا و  هداتـسیا  ملظ  ملاظ و  هیلع  مولظم و  رانک  رد  هشیمه  هک  هدوب  نیا  نیطـسلف  نانبل و  ياه  تلم  هب  یتسینویهـص  میژر 

ياهورین میدش و  رازراک  هنحص  دراو  ینانبل  يروس و  ینیطسلف و  نازرابم  نانبل و  هب  لیئارسا  هنایشحو  هلمح  ربارب  رد  هک  سب  نیمه 
ار مادقا  نیا  میدرک و  مسینویهـص  هیلع  راکیپ  هنحـص  هناور  هدش  لیمحت  ام  هب  هک  یگنج  رد  اه  نآ  هب  دیدش  زاین  مغر  یلع  ار  دوخ 

.میدروآ لمع  هب  ینامرآ  یمالسا و  هفیظو  کی  ناونع  هب 

لح هک  میدـقتعم  ام  میدرک  تردابم  يراک  نینچ  هب  هک  میا  هدوب  یتسینویهـص  ماظن  هیلع  ههبج  مدـقم  طخ  زا  جراخ  روشک  اهنت  اـم 
ياهورین نیب  رظن  تدـحو  تهج  شالت  اب  هلئـسم و  ندوب  یمالـسا  رب  دـیکأت  اب  اهنت  هنایمرواخ  نارحب  لک  نیطـسلف و  لکـشم  هشیر 

.دوب دهاوخ  ریذپ  ناکما  ناملسم 

لیکـشت داهنـشیپ  دیامن و  دیکأت  ثحب  دروم  هلئـسم  یمالـسا  دعب  رب  هک  تسا  هدیـشوک  هراومه  یمالـسا  يروهمج  هاگدـید  نیا  زا 
.تسین نیطسلف  هیضق  یمالسا  تایصوصخ  رب  دیکأت  زج  يزیچ  عقاو  رد  مسیلایرپما  مسینویهص و  هیلع  یمالسا  دحتم  ههبج 

! سیئر ياقآ 

رارق بصاغ  لیئارـسا  شلماع  اـکیرما و  مسیلاـیرپما  رگ  ناریو  ياـه  هئطوت  فدـه  ناـنبل  مدرم  نیطـسلف و  بـالقنا  هک  هنوگ  ناـمه 
.دراد دوب  هدید  كرادت  نآ  هیلع  راک  تیانج  ياکیرما  هک  ییاه  هئطوت  زا  یتایبرجت  زین  ناریا  تلم  هتفرگ ،

رارق يدوبان  رطخ  ضرعم  رد  ناهج  زا  هطقن  نیا  رد  يدـج  روط  هب  یناهج  رابکتـسا  عفانم  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  لاـبند  هب 
.تخیر مهرد  ناهج  زا  هقطنم  نیا  رد  یللملا  نیب  یماظن و  تابساحم  یسایس و  تالداعم  هنزاوم  یلک  روط  هب  تفرگ و 

تابرـض فدـه  مجاـهت و  دروم  وس  ره  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ياـپون  ماـظن  زاـغآ  ناـمه  زا  هک  دوب  ینیب  شیپ  لـباق  نیارباـنب 
.تفرگ دهاوخ  رارق  یپ  رد  یپ  نیگمهس و 

نیرت مهم  تفرگ  تروص  رویرهش 1359  رد  هک  ام  یمالسا  نهیم  كاخ  هب  قارع  میژر  زواجت 
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رد ناریا و  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  ندرک  طـقاس  نآ  یلـصا  فدـه  هک  دوب  اـم  روشک  هیلع  یتسیلاـیرپما  ياـه  هئطوـت  ریجنز  هقلح 
نیا رد  یمالـسا  بالقنا  شرتسگ  زا  يریگولج  دوخ و  عماطم  عفانم و  ظفح  يارب  یناهج  رابکتـسا  ماظن  يوس  زا  یـششوک  تقیقح 

.دوب ناهج  زا  هقطنم 

نیمأت تهج  رد  دوخ  ءوس  تاین  يارجا  يارب  مزال  ياـه  هنیمز  داـجیا  رد  یمالـسا  بـالقنا  ياـهزور  نیتسخن  ناـمه  زا  قارع  میژر 
.دز هناراکبارخ  تاکیرحت  تایانج و  عاونا  هب  تسد  مسینویهص  مسیلایرپما و  فادها 

هسردم هب  هلمح  ناملسم ، نویناحور  يارب  تیدودحم  تمحازم و  داجیا  ناریا و  هب  قارع  فعـضتسم  مدرم  زا  رفن  رازه  اه  هد  جارخا 
، یناریا نویبالقنا  دض  هب  نداد  هانپ  تسین ، تسد  رد  یعالطا  اهنآ  تشونرس  زا  هک  روکذم  هسردم  نیملعم  ندومن  ینادنز  یناریا و 

هژیو هب  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  هیلع  یتاغیلبت  گنج  يزادـنا  هار  تهج  رد  فلتخم  ياـه  ناـبز  هب  ییویدار  ياـه  هماـنرب  شخپ 
یماسا رییغت  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  كاخ  زا  ناتـسا  نیا  ندرک  ادـج  تین  هب  ناتـسزوخ  یناریا  نابز  برع  ناـنطومه  کـیرحت 

ياهروشک كاخ  وزج  ار  ام  روشک  زا  ییاه  شخب  هک  ییایفارغج  ياه  هشقن  راشتنا  زین  لوعجم و  یبرع  ياه  ماـن  هب  ناریا  ياـهرهش 
زا ییاه  هنومن  یتفن  ياه  هلول  رد  يراذـگ  بمب  نابلط و  هیزجت  تیوقت  ناراک ، بارخ  مازعا  دـهد ، یم  ناـشن  قارع  هلمج  زا  رگید 

.دیآ یم  رامش  هب  تامادقا  هنوگ  نیا 

یناهگان و هلمح  دوب ، هتـسبن  یفرط  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  ندرک  طقاس  فیعـضت و  يارب  تایانج  نیا  زا  هک  قارع  میژر  اما 
يزرم و زیخ  لصاح  یضارا  لاغـشا  ینعی  شرگید  فادها  هب  قوف  فادها  رب  هوالع  ات  درک  عورـش  ار  ناریا  كاخ  هب  دوخ  هدرتسگ 

.دناشوپب لمع  هماج  دور  دنورا  یمامت  رب  تیمکاح  نآ و  یتفن  راشرس  عبانم  هب  یبای  تسد  ناتسزوخ و  زیخرز  ناتسا  صوصخ  هب 

ام یمالسا  نهیم  زا  یشخب  تسناوت  قارع  میژر  بالقنا ، زا  دعب  طیارش  یلخاد و  صاخ  عضو  لیلد  هب  گنج  نیتسخن  ياه  هتفه  رد 
هک دومن  تقیقح  نیا  هجوتم  ار  مادـص  میژر  دوز  یلیخ  زین  اـه  ههبج  رد  اـم  ناگدـنمزر  هناتخـسرس  تمواـقم  اـما  دـیامن  لاغـشا  ار 

.تسا هدوبن  تسرد  وا  تابساحم 

! سیئر ياقآ 

هدش و لسوتم  يرت  فیثک  هویش  هب  کنیا  هدش  دیماان  مادص  یشک  رکشل  قیرط  زا  یمالسا  تموکح  نتخاس  نوگنرس  زا  هک  اکیرما 
ار يرتشیب  دادـعت  دیهـش و  ار  ام  هانگ  یب  نانطومه  زا  رفن  رازه  اهدـص  نونکات  ام  ياهرهـش  تیعمجرپ  قطاـنم  رد  يراذـگ  بمب  اـب 

.تسا هتخاس  حورجم 

مسیلایرپما نالماع  یلبق  تایانج  ریاس  لثم  هک  نارهت  رهش  زکرم  رد  ریخا  راجفنا 
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داد ناشن  نایناهج  هب  دنام ، یقاب  رشب  قوقح  یماح  حالطـصا  هب  ياه  نامزاس  اه و  هورگ  يوس  زا  یلمعلا  سکع  چیه  نودب  یناهج 
فیاظو دای  هب  دنسر  یم  تازاجم  هب  یتیانج  نینچ  نالماع  هک  یماگنه  اهنت  رشب  قوقح  راداوه  تاسـسؤم  صاخـشا و  لیبق  نیا  هک 

.دنتفا یم  اه  ناسنا  زا  عافد  رد  شیوخ  یناسنا 

ناریا رد  ریخا  تاراجفنا  اهرورت و  نیببـسم  زا  هک  قلخ  نیدـهاجم  حالطـصا  هب  ياه  تسیرورت  زا  يدادـعت  هدـنهد  ناکت  تاـفارتعا 
اما دـنا ، هداد  ماجنا  رورت  يرگید 19  رورت و  هام 33  کی  فرظرد  ناراـک  تیاـنج  نیا  زا  یکی  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  دـنا ، هدوب 
یم خر  اه  تسیرورت  نیا  زا  یـشحوم  تیانج  نینچ  هک  یماگنه  دـننک  یم  عافد  دارفا  لیبق  نیا  قوقح  زا  هک  یـصاخشا  اه و  هورگ 

.دنتسه یقوقح  بحاص  ناسنا و  زین  تایانج  نیا  ناینابرق  هک  دننک  یم  شومارف  دهد 

قمع دـهاش  کیدزن  زا  ناریا  هب  رفـس  اب  اـت  مینک  یم  توعد  دنتـسه  قیاـقح  فشک  یپ  رد  اـعقاو  هک  هدازآ  ياـه  ناـسنا  همه  زا  اـم 
جیاـتن زا  ار  ینویلیم  ياـه  هدوت  ترفن  مشخ و  جوم  هتفرگ و  تروـص  اـکیرما  مسیلاـیرپما  لـماوع  نیا  تسد  هب  هک  دنـشاب  یتاـیانج 

.دننیبب مشچ  هب  تسیرورت  نیا  لامعا 

درکن راذگورف  یلاغشا  هقطنم  هانگ  یب  نایماظن  ریغ  عافد و  یب  مدرم  هب  تبسن  یتیانج  هنوگ  چیه  زا  گنج  نیا  لوط  رد  قارع  میژر 
.تسا هدش  هدهاشم  توریب  برغ  رد  شا  یلیئارسا  نانامیپ  مه  زا  اهنت  تایانج  نیا  هباشم  هک  يوحن  هب 

ینوکسم قطانم  هب  کشوم  باترپ  یتلود و  ریاود  دجاسم و  اه ، ناتسرامیب  ررکم  نارابمب  لاغـشا ، تحت  ناکدوک  نانز و  هب  زواجت 
هنومن راـکنا ، لـباق  ریغ  دوـجوم  كرادـم  ساـسا  رب  بـالقنا ، نارادـساپ  راتـشک  هجنکـش و  يزرم ، تیعمج  رپ  گرزب و  ياـهرهش 

.دور یم  رامش  هب  تایانج  نیا  زا  یکچوک 

للم نامزاس  روشنم  خروم 1977 و  یقاحلا  لـکتورپ  ود  خروم 1949 و  ونژ  هناگ  راهچ  نویـسناونک  راکـشآ  ضقن  لامعا  نیا  هیلک 
دوخ زا  عافد  تهج  رد  ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  تامادقا  کنیا  یمیژر  نینچ  هک  تسا  کحضم  ردقچ  دشاب و  یم  دحتم 

رد يدیدج  هدام  جرد  ياضاقت  هناهب  نیدب  هدرک و  یفرعم  یللملا  نیب  تینما  حلـص و  رب  يدیدهت  دـحتم و  للم  روشنم  لوصا  ضقن 
.تسا هدومن  یمومع  عمجم  راک  روتسد 

گنج همتاخ  دـصق  تین و  نسح  لـیلد  هب  هن  ناریا  كاـخ  زا  جورخ  ياـعدا  سب و  شتآ  يرارقرب  رب  ینبم  قارع  میژر  تاداهنـشیپ 
هدروآ دوجو  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  ندرک  طقاس  تهج  رد  شیوخ  تسد  هب  هک  تسا  يا  هکلهم  زا  مادـص  تاـجن  هکلب 

ارهاظ .تسا 
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روشک نآ  ياهورین  لاقتنا  زا  ترابع  یگنج ، تایلمع  ندرک  فقوتم  هبناج و  کی  سب  شتآ  يرارقرب  رب  ینبم  قارع  ياعدا  ياـنعم 
.تسا هدوب  ناریا  لخاد  ینوکسم  قطانم  ییاوه  ینیمز و  ناراب  هلولگ  ناریا و  هب  قلعتم  یکیژتارتسا  هقطنم  هب 

ناریا و یمالـسا  يروهمج  يوس  زا  هدش  مالعا  طیارـش  هیلک  ققحت  هب  لوکوم  طونم و  گنج  همتاخ  هک  ددرگ  یم  رکذتم  اجنیا  رد 
تلود تسا و  گـنج  همادا  زا  یـشان  بقاوـع  لوئـسم  قارع  تروـص  نـیا  ریغ  رد  .دـشاب  یم  نآ  راـثآ  قارع و  زواـجت  لـماک  عـفر 
میلـست هجو  چـیه  هب  دـهد و  همادا  دوخ  عورـشم  عافد  هب  تسا  ریزگان  دوخ  مدرم  قوقح  لماک  قاـقحا  اـت  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
تـسا هدیدرگ  قارع  ناریا و  تلم  ود  رب  یبارخ  تاعیاض و  همه  نیا  ببـس  نانآ  ییوجارجام  هک  هقطنم  ناردلق  نایوگروز و  قطنم 

.دش دهاوخن 

هتخادنا هار  هب  قارع  زا  تیامح  تهج  رد  یتسینویهـص  یتسیلایرپما و  يربخ  ياه  هاگنب  هک  یـسایس  غیلبت  ژاتناش و  هنوگ  چـیه  زا  ام 
هیجوت يزاس و  هنیمز  دـهد ، یم  هولج  هقطنم  يارب  يدـیدهت  ار  ناریا  هک  تاغیلبت  هنوگ  نیا  زا  فدـه  هک  ارچ  میرادـن  یـساره  دـنا 

.تسا هنحص  هب  ییاکیرما  ياهورین  دورو 

ریاس ای  ام و  هقطنم ، رد  يرگید  ردـلق  ادرف  هک  دـنک  یم  نیمـضت  یـسک  هچ  دوشن  هلباـقم  هناـعطاق  قارع  میژر  زواـجت  اـب  زورما  رگا 
.دهدن رارق  مجاهت  دروم  ار  اهروشک 

هجوـتم يرطخ  هنوـگ  چـیه  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  تلود  يوـس  زا  هـک  مـنک  یم  مـالعا  يربـخ  مسیلاـیرپما  تاـغیلبت  مـغر  یلع 
رد .میتسه  هقطنم  ياهروشک  نایم  لباقتم  مارتحا  ساسا  رب  هناتـسود  کیدزن و  طباور  راتـساوخ  ام  تسین  سراـف  جـیلخ  ياـهروشک 

تلود یمالـسا و  بالقنا  اب  هلباـقم  ییورردور و  دـصق  هک  يزواـجت  هئطوت و  ره  اـب  ناوت  ماـمت  اـب  هک  میراد  یم  مـالعا  لاـح  نیع 
.مینک یم  دروخرب  هناعطاق  دشاب  هتشاد  ار  یمالسا  يروهمج 

تینما و ندز  مه  رب  بجوم  هک  یلمع  ره  اب  هتسناد و  دوخ  هدهع  هب  ار  زمره  هگنت  سراف و  جیلخ  تیلوئسم  ناریا  یمالسا  يروهمج 
نیا تینما  مامت  تردـق  اب  دومن و  دـهاوخ  هلباقم  تدـش  هب  دوش  ییایرد  لقن  لمح و  اه و  یتشک  روبع  يارب  عنام  داـجیا  شمارآ و 

هب لسوت  اب  مسینویهـص  مسیلایرپما و  هک  میزاس  یم  ناـشن  رطاـخ  اـم  .دـنک  یم  نیمـضت  یللملا  نیب  تاررقم  نیزاوم و  قبط  ار  هاربآ 
رد اریز  دنریگب  ار  ام  تفن  رودص  يولج  دـنناوت  یمن  سراف  جـیلخ  رد  اه  یتشک  تینما  مدـع  رب  ینبم  یتسیلایرپما  ياه  هاگنب  هئطوت 

.دش دهاوخن  رداص  سراف  جیلخ  زا  یتفن  چیه  رگید  تروص  نآ 

ياه حالس  سراف  جیلخ  دنه و  سونایقا  رد  جنـشت  شیازفا  اب  هک  دراد  شالت  راک  تیانج  ياکیرما  نآ  سأر  رد  یناهج و  رابکتـسا 
رارقتسا و دزاس و  هناور  هقطنم  ياهروشک  هب  ار  دوخ 
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اب نینچمه  .دیامن  هیجوت  تسا  هقباس  یب  خیرات  رد  هک  ار  یماظن  ددـعتم  ياه  هاگیاپ  ثادـحا  دوخ و  یماظن  ياهورین  ناوارف  زکرمت 
ور نیا  زا  دزاس و  هدامآ  سراف  جـیلخ  هزوح  ياهروشک  رد  یماظن  میقتـسم  تلاخد  يارب  ار  دوخ  عیرـس  شنکاو  ياـهورین  لیکـشت 

وبملک سنارفنک 1983  وغل  هئطوت  هدرک و  تیامح  حلـص  هقطنم  ناونع  هب  دنه  سونایقا  مالعا  زا  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود 
.دشاب یم  سراف  جیلخ  دنه و  سونایقا  زا  یجراخ  ياه  هاگیاپ  هیلک  ندش  هدیچرب  راتساوخ  هدومن و  موکحم  ار 

! سیئر ياقآ 

ینونک ماظن  ام  .تسا  هدیدرگ  راوتـسا  برغ  ای  قرـش  هب  شیارگ  مدع  لصا  رب  ام  یجراخ  تسایـس  دـش  هتفگ  البق  هک  يروط  نامه 
حلـص هک  ناهج  رب  مکاـح  تشحو  نزاوت  میراد  داـقتعا  مینک و  در  ار  قرـش  برغ و  بطق  ود  هب  ناـهج  میـسقت  رب  ینبم  یللملا  نیب 

.دشاب اه  تلم  تداعس  تینما و  حلص و  نیمأت  ياشگ  هار  دناوت  یمن  تسا  ینتبم  نآ  رب  ینونک  رادیاپ 

یم للم  نامزاس  رمع  زا  هک  لاـس  فرظ 37  ار  دوخ  برخم  ءوس و  رثا  یماظن  ياـه  ناـمیپ  هب  اـکتا  ییارآ و  فص  يدـنب و  كولب 
رتمک تدـم  نیا  یط  .دـنریگ  رارق  گـنج  هاـگترپ  هبل  رب  هراومه  ناـیناهج  هک  تسا  هدـش  بجوم  دـیناسر و  روهظ  هصنم  هب  درذـگ 

هک میدقتعم  اذل  دشاب و  هدوب  غراف  رطخ  ساسحا  جنشت و  یمارآان و  یلحم و  ياه  گنج  شتآ  زا  ایند  هک  میراد  رطاخ  هب  ار  ینامز 
.دوش هداد  همتاخ  اه  تردق  ربا  ییوج  هطلس  هب  یتسیاب  هطلس  ریز  ياهروشک  یعمج  هتسد  تکرح  رثا  رد 

ار اه  تردق  ربا  هطلس  زا  هدیدمتس  للم  يدازآ  هار  دهعت  مدع  لوصا  رب  دیکأت  اب  دهعت  مدع  شبنج  تیوقت  هک  میتسه  رواب  نیا  رب  ام 
یمیظع تالکشم  لئاسم و  اب  هلباقم  يارب  دناوت  یم  مهم  یسایس  يورین  کی  ناونع  هب  شبنج  نیا  هک  میدقتعم  دزاس و  یم  هراومه 
يدوبان فیعضت و  يوزرآ  اه  تردق  ربا  تلع  نیمه  هب  .دنک  افیا  يا  هدنزاس  شقن  تسا  ور  هبور  نآ  اب  ناهج  ینونک  عطقم  رد  هک 

زا ماهلا  اب  درک و  تظافح  نآ  زا  شبنج  لوصا  هب  مارتحا  ساـسا  رب  اوق  ماـمت  اـب  دـیاب  نیارباـنب  دـنراد  ار  نآ  ندـناشک  فارحنا  هب  و 
یـسایس و نیون  ماظن  کی  داجیا  يارب  ار  فعـضتسم  مورحم و  لـلم  دومن و  هزراـبم  برغ  قرـش و  مسیلاـیرپما  اـب  نآ  ياـه  ناـمرآ 

.داد يرای  ناهج  رد  يداصتقا 

اه و تردق  ربا  ییوج  هطلـس  تلع  هب  دـحتم  للم  نامزاس  دـیامن و  یم  یط  ار  يراوشد  رایـسب  ینارحب و  هرود  ایند  هک  یطیارـش  رد 
هدمآ لک  ریبد  ياقآ  هنالاس  شرازگ  رد  هک  روط  نامه  هدش و  ناوتان  المع  دوخ  يریگ  میمصت  رد  وتو "  " هنالداع ریغ  زایتما  دوجو 

دوخ ییآراک 
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.دشاب رثؤم  مهم و  دناوت  یم  هشیمه  زا  شیب  یناهج  تاجنشت  اه و  نارحب  اب  هلباقم  يارب  دهعت  مدع  تضهن  شقن  هداد ، تسد  زا  ار 

اه و نامرآ  هب  یتسیاب  وضع  ياهروشک  دـهعت  مدـع  شبنج  نیتسار  ياوتحم  ظفح  زین  تایح و  همادا  ياـیوپ و  يارب  طیارـش  نیا  رد 
.دنشاب اشوک  نآ  تیوقت  هار  رد  دنهن و  جرا  نآ  لوصا 

لحم رییغت  عوضوم  صوصخ  رد  شبنج  نیا  هدنیآ  تشونرس و  هب  تبسن  دهعت  مدع  شبنج  وضع  ياهروشک  هک  یتیلوئسم  ساسحا 
داقتعا ام  .تخاس  راودـیما  شبنج  هدـنیآ  هب  شیپ  زا  شیب  ار  ام  دـنا  هداد  ناشن  دادـغب  زا  دـهعتم  ریغ  ياـهروشک  سنارفنک  نیمتفه 

يارب ار  نآ  دروآ و  نوریب  قفوم  دوب  هتفرگ  رارق  نآ  ربارب  رد  هک  یخیراـت  شیاـمزآ  زا  ار  دـهعت  مدـع  شبنج  لوـحت  نیا  هک  میراد 
.تسا هتخاس  رت  هدامآ  هدنیآ  رد  شریطخ  ياه  تیلوئسم  يارجا 

! سیئر ياقآ 

رد فعـضتسم  ياه  تلم  هنابلط  قح  هزراـبم  زا  تیاـمح  رب  ینبم  دوخ  يداـقتعا  لوصا  زا  يوریپ  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود 
عطق یبونج  ياقیرفا  تسرپ  داژن  میژر  اب  ار  شا  يداصتقا  یسایس و  طباور  هیلک  بالقنا  يزوریپ  ياهزور  نیلوا  زا  نیربکتسم ، ربارب 

يرشب هعماج  كرتشم  نادجو  هک  ار  تسرپ  داژن  تیلقا  تسوپ و  دیفـس  تلود  ياه  تسایـس  یللملا  نیب  عماجم  رد  هراومه  ام  .درک 
لامعا ندروآرد  كرحت  هب  یللملا  نیب  لاـس  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  فرط  زا  هک  لاـسما  میا و  هدومن  موکحم  حـیبقت و  درازآ  یم  ار 

یلمع هلحرم  دراو  لکـشم  نیا  عفر  يارب  یعمج  هتـسد  عطاق و  مادقا  هک  میراودیما  تسا  هدـش  مالعا  یبونج  ياقیرفا  هیلع  تازاجم 
.دوش

زا یبونج  ياقیرفا  تسرپ  داژن  تلود  رگ  لاغشا  ياهورین  جورخ  راتساوخ  ایبیمان  متـس  تحت  مدرم  هقح  قوقح  زا  تیامح  نمـض  ام 
شالت هب  میهاوخ  یم  دنا  هتفرگ  هدهع  رب  یـشقن  هار  نیا  رد  هک  یقرتم  ياهداهن  اقیرفا و  یبالقنا  ياهروشک  زا  هدوب و  نیمزرـس  نآ 

.دنیازفیب دوخ 

دنـشاب یم  نیمزرـس  نیا  یعقاو  ناـبحاص  هک  یبونج  ياـقیرفا  مولظم  تسوپ و  هایـس  تیرثـکا  بوکرـس  ندرک  موکحم  اـب  نینچمه 
.مییامن یم  مالعا  يدازآ  هار  رد  هزرابم  زا  ار  دوخ  هبناج  همه  تیامح 

ایروـتروپ تسرپ  داژن  میژر  زا  دـحتم  لـلم  روـشنم  لوـصا  هماـنعطق و  فـالخ  رب  هک  ار  رگرامعتـسا  ياـهروشک  رگید  اـکیرما و  اـم 
ـالوگنآ و هلمج  زا  هـهبج  مدـقم  طـخ  ياـهروشک  زا  مـینک و  یم  موـکحم  اـیوق  دـننک  یم  یـسایس  يداـصتقا و  یماـظن و  تیاـمح 

.مینک یم  تیامح  یبونج  ياقیرفا  هیلع  ناشتازرابم  رد  کیبمازوم 

هئطوت هژیو  هب  اقیرفا و  هراق  مورحم  مدرم  هیلع  یناهج  رابکتسا  هئطوت  ام  هاگدید  زا 
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ناملسم و ياهروشک  رب  هطلس  يارب  مسیلایرپما  ياه  هئطوت  هلـسلس  زا  يا  هقلح  سلبارط  رد  اقیرفا  تدحو  سنارفنک  سالجا  میرحت 
.تسا ناهج  فعضتسم 

میژر لـیمحت  ناتـسناغفا و  هب  يوروـش  یماـظن  زواـجت  هک  دراد  داـقتعا  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  تـلود  ناتـسناغفا  هلئـسم  هراـبرد 
هکلب دریگ  رارق  رظن  دروم  ناتسناغفا  ناملسم  تلم  یضرا  تیمامت  لالقتسا و  ضقن  دعب  زا  طقف  دیابن  روشک ، نآ  مدرم  هب  هتـساوخان 

.تسا هدراذگ  اپ  ریز  ار  مدرم  نآ  یبهذم  ياهرواب  نامیا و  همه  زا  رت  مهم  گنهرف و  ننس و  یناسنا و  تیثیح  يزواجت  نینچ 

دناوت یم  ناتسناغفا  هدید  متس  مدرم  اب  كرتشم  نید  نآ  سأر  رد  خیرات و  ننـس ، نابز ، گنهرف ، رطاخ  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
ام .درک  موکحم  ار  ناتـسناغفا  هب  يوروش  زواـجت  هک  دوب  يروشک  نیتسخن  ناریا  تلع  نیمه  هب  دـنک  توکـس  زواـجت  نیا  ربارب  رد 

یلخاد روما  رد  اهورین  رگید  هلخادم  مدع  روشک ، نآ  زا  یجراخ  رگ  لاغـشا  یماظن  ياوق  يروف  طرـش و  دـیق و  یب  لماک و  جورخ 
یم ناتسناغفا  هلئسم  لح  هار  هناگی  ار  ناشدوخ  تسد  هب  ناتـسناغفا  مدرم  تشونرـس  نییعت  یناغفا و  نیدهاجم  تشگزاب  ناتـسناغفا ،

.میرامش یم  دودرم  دنوش  هدراذگ  رانک  ناتسناغفا  مدرم  یعقاو  ناگدنیامن  نآ  رد  هک  ار  هراب  نیا  رد  هرکاذم  عون  ره  میناد و 

! سیئر ياقآ 

تلاخد و هیلع  هئوگاراکین  یبالقنا  تلم  هژیو  هب  يزکرم  یبونج و  ياکیرما  شخب  يدازآ  ياه  شـشوک  تازراـبم و  زا  هراومه  اـم 
ملظ و هیلع  هقطنم  نآ  ياهروشک  ریاس  روداولاسلا و  رد  یبالقنا  ياهورین  قح  هب  هزرابم  زا  زین  اکیرما و  هنایوج  هطلـس  ياه  هسیـسد 

.مینک یم  تیامح  يروتاتکید  میژر  متس 

ار هنیمز  نیا  رد  سیلگنا  اب  اکیرما  یتسد  مه  يراـکمه و  ساـنیولام و  ریازج  هب  اـیناتیرب  یماـظن  تـالمح  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
.دناد یم  ناهج  زا  شخب  نیا  رد  مسیلایرپما  هنایوج  هطلس  رامعتسا و  تسایس  ياه  هنومن  هلمج  زا  ار  نآ  هدومن و  موکحم 

نیا ققحت  عنام  ار  هرک  هریزج  هبـش  رد  ییاکیرما  ياهورین  روضح  هدرک و  ینابیتشپ  تدـحو  دـیدجت  يارب  ار  هرک  مدرم  يوزرآ  اـم 
ياه شبنج  زا  ار  دوخ  لماک  تیاـمح  رگید  راـب  اـم  .میـشاب  یم  هقطنم  زا  مسیلاـیرپما  لـماوع  جورخ  ناـهاوخ  میناد و  یم  تدـحو 

.میراد یم  مالعا  ناهج  یتسیلایرپما  دض  شخب و  يدازآ  ياه  شبنج  رگید  وروم و  ارحص و  شخب  يدازآ 

! سیئر ياقآ 

ینونک تالکشم  زا  يرایسب  لماع  موس  ناهج  عبانم  مدرم و  زا  یـشک  هرهب  رد  حانج  ود  نیا  نیب  تباقر  برغ و  قرـش و  نیب  جنـشت 
زا دناوت  یم  جنشت  نیا  .تسا  یناهج 
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یهاوخ دوخ  هک  دنتـسین  رـضاح  اه  تردق  ربا  زا  کی  چیه  هنافـسأتم  یلو  دبای  لیلقت  یتاحیلـست  هقباسم  فقوت  حالـس و  علخ  قیرط 
حالـس و علخ  تهج  رد  یللملا  نیب  ياه  شـشوک  تهج  نیمه  هب  دـنراذگب و  راـنک  تیرـشب  عفاـنم  رطاـخ  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ 
رد ناهج  ياهروشک  یلام  ناوت  یناسنا و  ياهورین  زا  يا  هدمع  شخب  ناکامک  هدش و  هدیشک  تسب  نب  هب  یتاحیلست  هقباسم  فقوت 

ياه يرامیب  یگنـسرگ و  رقف و  اب  موس  ناهج  مدرم  زا  رفن  اـه  نویلیم  هک  یلاـح  رد  دوش  یم  هتفرگ  راـک  هب  یتاحیلـست  هقباـسم  هار 
.دنتسه نابیرگ  هب  تسد  فلتخم 

اب هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنا و  هدش  دـیلوت  تیرـشب  يدوبان  يارب  افرـص  هک  ددرگ  یم  یتاحیلـست  فرـص  رالد  درایلیم  هنالاس 650 
اه نویلیم  هنالاس  هک  ار  اه  يرامیب  زا  يرایـسب  ناوت  یم  نآ ، هنیزه  صاصتخا  کیژتارتسا و  نکفا  بمب  دـیلوت  زا  ندرک  رظن  فرص 

.درک نک  هشیر  دریگ ، یم  مورحم  مدرم  نایم  زا  ینابرق 

.دنام ماکان  دوب  هدش  هتسب  نادب  يدایز  ياهدیما  هک  حالس  علخ  يارب  یمومع  عمجم  هژیو  سالجا  نیمود 

يا هعجاـف  ار  نآ  یتسیاـب  هکلب  درک  یقلت  یناـهج  تینما  حلـص و  نیمأـت  يارب  يرطخ  گـنز  دـیاب  اـهنت  هن  ار  سـالجا  نیا  تسکش 
اه تردق  ربا  هنابلط  هعـسوت  عماطم  هناراکزواجت و  تلـصخ  زا  یـشان  یللملا و  نیب  عاضوا  تماخو  هدـنهد  ناشن  هک  تسناد  گرزب 

.دشاب یم  ناهج  ياهروشک  ریاس  رب  دوخ  ذوفن  هطلس و  تهج  رد 

هتفرگ تروص  يا  هتـسه  تاشیامزآ  یتاحیلـست و  هقباسم  هیلع  ناهج  ياـهروشک  زا  يرایـسب  رد  هک  یتفلاـخم  زاربا  جوم  مغر  یلع 
هب زین  ار  ونژ  حالس  علخ  هتیمک  سالجا  نیرخآ  هداد و  همادا  یتاحیلـست  ياه  تباقر  دیلوت و  شیازفا  رب  نانچمه  اه  تردق  ربا  تسا 
عفر هاـفر و  نیمأـت  تهج  رد  دـناوت  یم  هک  ار  موـس  ناـهج  ياـهروشک  ریاـخذ  یتاحیلـست  هقباـسم  دـیدشت  .دـنا  هدـیناشک  تسکش 
نیب طباور  رد  دـنادرگ و  یم  اه  تردـقربا  دـیاع  ار  نآ  عفانم  هدرک و  تاحیلـست  فرـص  دور  راک  هب  اهروشک  نیا  ياـه  تیمورحم 

زا دوخ  تایبرجت  هب  هجوت  اب  هک  تسا  موس  ناهج  ياهروشک  رب  اذـل  دریگ ، یم  ار  مهافت  یتسود و  ياج  ییورایور  هلباقم و  یللملا 
تهج رد  یلام  عبانم  ندربراک  هب  اب  هداد  همتاخ  تسا  يرامعتـسا  ياهورین  تسد  هتخاس  هک  یتافالتخا  هب  رامعتـسا  ياهدـنفرت  عاونا 

.دنرادرب تسا  هدنکفا  هیاس  ناهج  رب  هک  هنالداع  ریغ  ماظن  نیا  لاوز  تهج  رد  ار  ماگ  نیتسخن  یلم  هافر  نیمأت 

! سیئر ياقآ 

يداینب قیمع و  نارحب  کی  تسامرف  مکح  ناهج  داصتقا  رب  نونکا  هک  يدیدش  نارحب 
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هیامرـس يارب  یلام  ياه  هیامرـس  نادقف  دوبمک و  تامدـخ ، اهالاک و  هلدابم  یفنم  تارییغت  اه ، تخادرپ  زا  رتدـیدش  يرـسک  .تسا 
نونف مولع و  لاقتنا  مدع  تامدخ ، اهالاک و  هضرع  تهج  یناهج  ياهرازاب  هب  یـسرتسد  مدع  يدیلوت ، يداینب و  تدم  دنلب  يراذگ 

نآ اب  ار  ناهج  يداصتقا  نارحب  هجیتن  رد  موس  ناهج  ياهروشک  هک  دنتسه  یتالکشم  زا  يدودعم  ياه  هنومن  اهزغم  رارف  هرخالاب  و 
.دنشاب یم  ور  هبور 

یناهج رابکتسا  هک  تسا  يا  هنارگ  رامثتسا  تسایس  یناهج و  ياه  هیامرـس  هنالداع  ریغ  ماظن  دوجو  نارحب  نیا  یلـصا  للع  هشیر و 
.دراذگ یم  ارجا  هب  ناهج  حطس  رد  دوخ  یگنهرف  یسایس و  هطلس  يدام و  عفانم  ظفح  يارب 

اب هک  تسا  هدیـسر  يدـح  هب  اکیرما  مسیلایرپما  هژیو  هب  برغ و  یتعنـص  ياهروشک  تسایـس  يداصتقا و  ینیب  هاتوک  يرظن و  گنت 
.دننک یم  ینمشد  تفلاخم و  ناهج  داصتقا  هناراک  متس  ماظن  رییغت  يارب  موس  ناهج  کلامم  عورشم  ياه  هتساوخ  نیرتمک 

تالکـشم ندروآ  دوـجو  هـب  یللملا و  نـیب  داـصتقا  دـیدج  ماـظن  يرارقرب  يارب  تارکاذـم  عورـش  لـباقم  رد  یفنم  تسایـس  ذاـختا 
قیرط زا  موس  ناهج  ياهروشک  هب  نونف  مولع و  لاقتنا  يارب  یلام  ماظن  داجیا  ياهوگ  تفگ و  ندیـسر  هجیتن  هار  رـس  رب  نوگاـنوگ 

یتامادقا هلمج  زا  اهوگ  تفگ و  ندناسر  تسب  نب  هب  لالخا و  يارب  رگید  یتعنص  کلامم  نتشاذگ  راشف  تحت  تارکاذم و  قیوعت 
.تسا هدش  هتفرگ  راک  هب  موس  ناهج  کلامم  هیلع  هک  تسا 

ياه تسایـس  يارجا  ذاختا و  اب  دوخ  يداصتقا  تیعقوم  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  اکیرما  هژیو  هب  برغ  یتعنـص  ياهروشک  رگید  يوس  زا 
لاح رد  کلامم  هیلع  يراجت  دـیدش  یتیامح  ياه  تسایـس  نینچمه  يداصتقا و  هرـصاحم  اـه و  تیدودـحم  يرارقرب  هناـیوگروز ،

.دنروآ لمع  هب  تعنامم  نانآ  يراجت  یسایس و  يداصتقا ، ياه  تفرشیپ  زا  ات  دنشوک  یم  هعسوت 

یناهج کناب  لوپ و  یللملا  نیب  قودنـص  ریظن  یللملا  نیب  ياه  ناـمزاس  لرتنک  قیرط  زا  نینچمه  برغ  یتعنـص  کـلامم  اـکیرما و 
یلام و یلوپ و  ياه  تسایـس  ات  دـنا  هدرک  یعـس  هراومه  اه  ناـمزاس  نیا  تیریدـم  رد  هنـالداع  یـساسا  رییغت  هنوگره  اـب  تفلاـخم 

لاح رد  ياهروشک  رد  دوجوم  يداصتقا  یعامتجا و  طیارـش  هب  یهجوت  نیرت  کچوک  نودب  تساهنآ  عفانم  ظفاح  هک  ار  يداصتقا 
.دنیامن لیمحت  اهروشک  نیا  هب  نانآ  ياهزاین  هعسوت و 

یـسایس و رونام  هنانکفا و  قافن  ياه  تسایـس  زا  هدافتـسا  اـب  اـت  دنـشوک  یم  اـکیرما  مسیلاـیرپما  هژیو  هب  برغ  یتعنـص  ياـهروشک 
.دنیامن ظفح  ار  ناهج  داصتقا  ینونک  هناملاظ  هنارگرامثتسا و  ماظن  هتخادنا و  ییادج  موس  ناهج  ياهروشک  نایم  يداصتقا ،

ناهج کلامم  یعمج  هتسد  تامادقا  هبناج و  دنچ  تارکاذم  يدوبان  هار  رد  ششوک 
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.تسا زیگنا  قافن  ياه  شور  هنوگ  نیا  يارجا  زا  يزراب  هنومن  موس 

ناسنا دشاب و  طلسم  اهروشک  داصتقا  ای  ناهج و  داصتقا  ماظن  طباور و  هب  يدام  افرـص  یناسنا و  ریغ  شرگن  هک  ینامز  ات  میراد  متح 
، دنیامن فقوت  يدام  یفرـصم و  ياهزاین  ياضرا  گنت  هدودحم  رد  برغ  یتعنـص  کلامم  رد  هژیو  هب  ياه  تلود  اه و  نامزاس  اه ،

داصتقا فرصم و  یناطرس  دشر  رانک  رد  تفای و  دهاوخ  تدش  ابترم  هکلب  دبای  یمن  دوبهب  اهنت  هن  ناهج  یسایس  يداصتقا و  نارحب 
.دوب میهاوخ  ناهج  مدرم  تیرثکا  يداصتقا  یگدنامرد  رقف و  دهاش  برغ ، یتعنص  کلامم 

نیا رد  يداصتقا  عبانم  ریذبت  فارسا و  برغ و  یتعنص  کلامم  هنوگرامیب  هعـسوت  موس و  ناهج  ياهروشک  يداصتقا  فعـض  رقف و 
رد هبناج  همه  لکش  هب  دیاب  ناهج  داصتقا  ینونک  ماظن  طباور و  رد  رییغت  هک  میدقتعم  ام  بیترت  نیا  هب  .دراد  میقتسم  هطبار  کلامم 

رظن دـم  هدـمع  روط  هب  دـیدج  ماظن  رد  نآ  تلزنم  ماقم و  ناسنا و  تلاصا  دریگ و  تروص  فرـصم  تراـجت و  دـیلوت ، ياـه  هنیمز 
.دشاب

! سیئر ياقآ 

تسایس ندرک  گنهامه  يارب  دیاب  موس  ناهج  ياهروشک  هک  میدرک  مالعا  ون  یلهد  رد  بونج  ياهروشک  یتروشم  رانیمس  رد  ام 
یمئاد هناخ  ریبد  کی  سیسأت  فده  نیا  ققحت  يارب  .دنهد  لیکشت  لامـش  ياهروشک  لباقم  رد  يدحاو  ههبج  دوخ  يداصتقا  ياه 

.دراد ناوارف  ترورض  بسانم  ياه  لح  هار  هئارا  تالکشم و  یسررب  تهج 

رظن زا  هدـش  هتـشاد  هگن  بقع  مورحم و  ياـهروشک  یعمج  هتـسد  راـشف  و  تسرد ) ریبادـت   ) ذاـختا قـیرط  زا  اـهنت  هک  میدـقتعم  اـم 
همه روط  هب  ناهج  يداصتقا  طباور  ماظن و  رییغت  تهج  یناهج  تارکاذم  عورـش  يارب  ار  بسانم  هنیمز  ناوت  یم  هک  تسا  يداصتقا 

نونکا میا و  هدینـش  هدرک و  تبحـص  یفاک  هزادنا  هب  هنیمز  نیا  رد  ام  دروآ و  مهارف  اه  تردق  ربا  راشف  زا  نوریب  یـساسا و  هبناج و 
.تسا هدیسرارف  لمع  نامز 

! سیئر ياقآ 

هیلع هک  ییاـهروشک  رب  یـسایس  راـشف  لاـمعا  يارب  یمرها  هب  ناـمزاس  نیا  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  رد  اـه  تردـقربا  ذوفن  هب  هجوت  اـب 
ربا زا  یکی  عفانم  هک  یماگنه  اهنت  میظع  نیـشام  نیا  تسا و  هتـشگ  لیدبت  دننک  یم  هزرابم  مسینویهـص  برغ و  قرـش و  مسیلایرپما 

یللملا نیب  مسیـشرانآ  جرم و  جره و  اب  ناهج  دوشن  یلجاع  جالع  نآ  عفر  يارب  رگا  دتفا و  یم  راک  هب  دیامن  یم  باجیا  اه  تردق 
.داد هئارا  ناوت  یم  ار  درکلمع  عون  نیا  زا  يرایسب  ياه  هنومن  تشاد ، دهاوخن  ینادنچ  هلصاف 
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دیـشک و نوخ  كاخ و  هب  ار  یماظن  ریغ  موصعم و  مدرم  زا  رفن  نارازه  درک و  هلمح  ناریا  كاـخ  هب  قارع  میژر  رویرهش 1359  رد 
هب ار  اهرهش  تشاد ، لاغشا  رد  ار  ام  ورملق  زا  یگرزب  شخب  هک  هام  یط 22  رد  درک و  نامناخ  یب  ار  ام  نانهیم  مه  زا  رفن  اه  نویلیم 

حلـص رارقتـسا  رکف  هب  یـسک  دوـب و  هتفرورف  باوـخ  هب  دـحتم  لـلم  میظع  نیـشام  لاـس  ود  نیا  یط  ییوـگ  .درک  لدـبم  يا  هناریو 
دوبن تسا  هدش  ینیب  شیپ  روشنم  رد  هک  يوحن  هب  یللملا  نیب  تینما  ظفح  تافالتخا و  زیمآ  تملاسم  لح  هنالداع و  هنادـنمتفارش و 
میظع شخب  زا  ار  زواجتم  نمـشد  رفن ، نارازه  ندرک  ینابرق  راـثیا و  يراکادـف و  اـب  دنتـسناوت  اـم  ناگدـنمزر  هکنآ  ضحم  هب  یلو 

تردقربا يارب  هراب  کی  هب  ییوگ  دنیآرب  روغث  دودح و  تینما  نیمـضت  هقح و  قوقح  قاقحا  ددـص  رد  دـننار و  نوریب  دوخ  كاخ 
قارع ناریا و  نیب  گنج  زا  هک  یلاس  ود  نیا  تسین  مولعم  دـیدرگ و  حرطم  یللملا  نیب  تینما  حلـص و  نیمأت  میکحت و  تلاـسر  اـه 
تینما حلـص و  ظفح  تلاسر  نایدانم  هاگآ و  ياه  نادـجو  نابحاص  نیا  تسا  هتفر  ناریا  مولظم  تلم  رب  هک  یملاـظم  درذـگ و  یم 

؟ دندوب اجک  یللملا  نیب 

ناگدید لباقم  رد  يرـشب  خیرات  تایانج  نیرت  هدنهد  ناکت  زا  یکی  ربماتپس 1982  رد 18  میهدب : هئارا  يرتهب  هنومن  دـیهدب  هزاجا 
مغر یلع  نانبل و  بونج  رد  ههام  دنچ  هعجاف  زا  سپ  یلیئارسا  ناراک  تیانج  داتفا و  قافتا  توریب  رد  دحتم  للم  نامزاس  نایناهج و 

نز اهدص  هدرب و  شروی  هقطنم  نیا  هب  تسیژنالاف  نارودزم  یتسدمه  اب  توریب  برغ  لاغشا  مدع  رب  ینبم  دوخ  نیغورد  ياه  هدعو 
.دندومن ماع  لتق  ار  ینانبل  ینیطسلف و  عافد  یب  حالس و  یب  كدوک  درم و  و 

هتشاد هدش  ینیب  شیپ  یللملا  نیب  تینما  حلـص و  ظفح  روشنم  رد  هک  یتلاسر  هب  خسار  داقتعا  نآ  ياضعا  دحتم و  للم  نامزاس  رگا 
ینماان و داسف و  هموثرج  نیا  تازاجم  يارب  یعطاق  مادـقا  هدـش  هک  مه  یللملا  نیب  هدـش  راد  هحیرج  نادـجو  لاـبق  رد  یتسیاـب  دـنا 

.دندروآ یم  لمع  هب  دحتم  للم  روشنم  متفه  لصف  بوچراچ  رد  زواجت  یبلط و  گنج 

رد تیوضع  طیارـش  هک  تسا  نیا  هن  رگم  .دنراد  دوجو  دحتم  للم  روشنم  ياه 41 و 42  هدام  اساسا  هک  تسا  هدش  شومارف  دـیاش 
A / RES / ES - 7 /9 هرامـش همانعطق  قبط  رب  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسا ؟ حلـص  هب  داـقتعا  نتـشاد  یناـهج  یمومع  عمجم  نیا 

.تسا هدش  هتخانش  بلط  حلص  ریغ  لیئارسا  لیروآ 1982  خروم 20 

؟ تسا یقاب  للم  نامزاس  تیوضع  رد  نانچمه  بلط  گنج  لیئارسا  ارچ  سپ 

شیپ روشنم  رد  هک  تینما  حلص و  ظفح  يارب  یعمج  هتسد  تکرح  لمع و  دوشن  یبسانتم  مادقا  هباشم  دراوم  ای  دروم و  نیا  رد  رگا 
دهاوخن ققحت  تسا  هدش  ینیب 
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للم هک  يدامتعا  نآ  هاـگ  چـیه  دریگن  تروص  وتو "  " هنـالداع ریغ  زاـیتما  راـب  ناـیز  راـثآ  عفر  يارب  يدـج  تامادـقا  رگا  تفاـی و 
رد دـحتم  للم  لک  ریبد  هک  یـصیاقن  دـش و  دـهاوخن  داجیا  دنـشاب  هتـشاد  یناهج  ناـمزاس  نیا  هب  دـیاب  ناـهج  هدیدمتـس  مورحم و 

.دیدرگ دهاوخن  عفترم  تسا ، هدرک  هوکش  نآ  زا  دوخ  هنالاس  شرازگ 

تـسا مود  یناهج  گنج  زا  دـعب  صاخ  لاوحا  عاضوا و  لصاح  نآ  زا  یـشان  يراصحنا  تازایتما  روشنم و  هک  درک  دـیابن  شومارف 
اب یتح  هدرک و  يرایسب  رییغت  للم  نامزاس  راتخاس  یللملا و  نیب  وج  تسین و  دوجوم  رضاح  لاح  رد  زور  نآ  طیارش  زا  يرایسب  هک 

دوخ برخم  رثا  المع  هک  يرباربان  هبناج و  کی  تازایتما  ياریذپ  ناوت  یمن  زین  یللملا  نیب  قوقح  رد  لوبقم  عبتم و  لصا  هب  دانتـسا 
.دیدرگ تسا  هدناسر  توبث  هب  ار 

هتسیاش هک  ار  یشقن  دحتم  للم  نامزاس  هب  یساسا  تالوحت  نیا  ترورـض  كرد  ینیب و  عقاو  اب  وضع  ياهروشک  هک  يزور  دیما  هب 
.دنیامن اطعا  تسا  نآ 

سیئر ياقآ  مرکشتم 

هرامش 072 دنس 

S  / 15443 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رهم 1361)  9  ) ربتکا 1982  1

تینما ياروش  سیئر  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  قارع  یمئاد  یگدنیامن  ربتکا 1982  خروم 1  همان 

قارع ناریا و  نایم  هشقانم  كانرطخ  تیعضو  هرابرد  ثحب  تهج  تینما  ياروش  يروف  سالجا  امارتحا  معوبتم ، تلود  عالطا  هب  انب 
.مراتساوخ ار 

زاغآ و راموس  هقطنم  رد  ربتکا 1982  هعمج 1  زور  رد  یلحم ) تقو  هب   ) تعاس 1:00 رد  ار  یعیـسو  یماظن  تالمح  ناریا  ياهورین 
.دنیامن روبع  یلدنم  ناتسرهش  ترواجم  رد  یللملا  نیب  زرم  زا  هک  دنا  هدرک  شالت 

هب زواجت  تامادـقا  يرـس  زا  هلمح  نیمـشش  ناریا ، هنارگزواجت  یماـظن  تـالمح  نیا  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب  اروش  ياـضعا  يارب 
.تسا هدرک  در  ار  نآ  ناریا  هک  تسا  يالوج 1982  خیرات 12  رد  تینما  ياروش  همانعطق 514  بیوصت  نامز  زا  قارع  كاخ 

یمئاد یگدنیامن  یسیقلا -  ضایر  رتکد 
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هرامش 073 دنس 

(S / RES / 522) 1982 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رهم 1361)  12  ) ربتکا 1982  4-

(1982  ) همانعطق 522

: درک بیوصت  ار  لیذ  همانعطق  دوب ، هدش  لیکشت  قارع  ناریا و  تیعضو  ناونع  تحت  هک  دوخ  هسلج 2399  رد  تینما  ياروش 

حلص هدش و  بجوم  ار  يرایسب  یلام  تاراسخ  یناج و  نیگنـس  تافلت  هک  روشک  ود  نایم  هشقانم  دیدشت  گنج و  همادا  زا  اروش  - 
.دیامن یم  فسأت  راهظا  تسا ، هداد  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  هقطنم  تینما  و 

ناشتادـهعت هب  ندوب  مزلم  رد  وضع  ياـه  تلود  هیلک  تیدـج  هب  هقطنم  رد  تینما  حلـص و  هداـعا  هک  درک  حیرـصت  اددـجم  اروش  - 
.تسا دنمزاین  للم  نامزاس  روشنم  تحت 

هب زین  هدـش و  بیوصت  ربماتپس 1980  رد 28  ارآ  قاـفتا  هب  هک  هماـنعطق 479  يارجا  شریذـپ و  هب  ار  ریگرد  نیفرط  اددـجم  اروش  - 
.درک توعد  (، S  / 14244  ) ربماون 1980 خروم 5  هینایب 

زین هدـش و  بیوصت  يالوج 1982  رد 12  ارآ  قاـفتا  هب  هک  هماـنعطق 514  يارجا  شریذـپ و  هب  ار  ریگرد  نیفرط  نینچمه  اروـش  - 
(S دنس 15296 /   ) يالوج 1982 هینایب 15 

.دناوخارف تینما ، ياروش  سیئر 

: دشاب یم  لیذ  دراوم  يارجا  راتساوخ  لک ، ریبد  ( S  / 15293  ) يالوج 1982 شرازگ 15  ساسا  رب  اروش 

ار دوخ  تساوخرد  نیا  اددـجم  هدوب و  یماظن  ياه  تاـیلمع  هیلک  هب  ندیـشخب  ناـیاپ  يروف و  سب  شتآ  راتـساوخ  ارـصم  اروش  - 1
.دیامن یم  رارکت 

.دنک یم  دیکأت  یللملا  نیب  هدش  هتخانش  ياهزرم  هب  اهورین  ینیشن  بقع  رب  ینبم  دوخ  تساوخرد  رب  اددجم  اروش  - 2

، هدرک مالعا  هماـنعطق 514  يارجا  رد  يراـکمه  يارب  ار  شا  یگداـمآ  ـالبق  ریگرد  نیفرط  زا  یکی  هـک  تـقیقح  نـیا  زا  اروـش  - 3
.دیامن لمع  تروص  نیمه  هب  هک  دیامن  یم  تساوخرد  هشقانم  رگید  فرط  زا  هدومن و  لابقتسا 

ینیـشن بقع  سب و  شتآ  رب  تراظن  دـییأت و  تهج  ینارظان  مازعا  هرابرد  دوخ  تامیمـصت  گنرد  نودـب  يارجا  موزل  رب  اروش  - 4
.دیامن یم  دیکأت 
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.دیامن یم  دیکأت  ریخا  هنارگ  یجنایم  ياه  شالت  همادا  ترورض و  رب  اروش  - 5

هدومن دیکأت  دیامن ، کمک  گنج  همادا  هب  هک  یمادـقا  هنوگ  ره  زا  تعنامم  رب  ینبم  اه  تلود  هیلک  زا  دوخ  تساوخرد  رب  اروش  - 6
دشاب یم  ریخا  همانعطق  يارجا  رد  لیهست  تهج  کمک  راتساوخ  و 

.دهد هئارا  شرازگ  اروش  هب  تعاس  یط 72  همانعطق  نیا  يارجا  دروم  رد  تساوخرد  لک  ریبد  زا  نینچمه  اروش  - 7

هرامش 074 دنس 

S  / 15448 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رهم 1361)  13  ) ربتکا 1982  5 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  ناریا  یمئاد  یگدنیامن  ربتکا 1982  خروم 4  تشاددای 

رد ار  تسویپ  نتم  امارتحا  لـلم ، ناـمزاس  لـک  ریبد  زا  رکـشت  نمـض  لـلم  ناـمزاس  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یمئاد  یگدـنیامن 
يروهمج هب  قارع  زواـجت  عوـضوم  یـسررب  تهج  تینما  ياروـش  هسلج  هراـبرد  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  تلود  عـضوم  حیـضوت 

.دراد یم  لاسرا  ناریا  یمالسا 

گنج رد  ندرا  لاـعف  تکراـشم  لـیلد  هب  تاـثحابم  نیا  رد  ار  ندرا  یگدـنیامن  تساـیر  تیناـقح  یگدـنیامن  نیا  هـک  ییاـجنآ  زا 
.دراد یم  لاسرا  یلاع  بانج  هب  باطخ  ار  تسویپ  هینایب  ناریا  یمالسا  يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  دریذپ ، یمن  یلیمحت 

تسویپ

ربتکا 1982 خروم 4  لک ، ریبد  هب  باطخ  هینایب 

يروف سالجا  تساوخرد  دش ، رـشتنم   S دنـس 15443 /  یط  هک  دوخ  ربتکا 1982  خروم 1  تشاددای  رد  قارع  یمئاد  یگدـنیامن 
یماظن تالمح  یناریا  ياهورین  تشاد : راهظا  دومن و  ار  قارع  ناریا و  نایم  هشقاـنم  نداد  رارق  هظحـالم  دروم  تهج  تینما  ياروش 

نیب زرم  زا  هک  دـندرک  شـالت  زاـغآ و  راـموس  شخب  رد  ربتکا 1982  هعمج 1  زور  یلحم ) تـقو  هـب   ) تعاـس 1:00 رد  ار  یگرزب 
.دننک روبع  قارع  یلدنم  ناتسرهش  ترواجم  رد  یللملا 

ياه نیمزرس  لخاد  رد  هدش  هدرب  مان  هک  راموس  هقطنم  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  زاغآ ، رد 
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ادـخ و کـمک  اـب  هک  دـناسرب  یللملا  نیب  هعماـج  عـالطا  هب  هک  تسا  رختفم  یگدـنیامن  نیا  دراد و  رارق  ناریا  یمالـسا  يروـهمج 
هـس هک  تسا  هدش  قفوم  الماک  زواجتم  شترا  هیلع  یعافد  ياه  تایلمع  زا  هلحرم  نیا  رد  دوخ  ناملـسم  ناگدنمزر  ياه  يراکادف 

نارابمب هب  مادـقا  ناشیاهورین  ینیـشن  بقع  زا  سپ  اهنآ  زا  هدافتـسا  اب  یقارع  نازواـجتم  هک  دوخ  ياـه  نیمزرـس  لـخاد  رد  مهم  هپت 
ام نیمزرس  زا  ییاه  شخب  اهنت  هن  هک  تهج  نآ  زا  دشاب  یم  تیمها  زئاح  تایلمع  نیا  .دیامن  دازآ  نونکا  دندومن ، یم  ام  ياهرهش 
هب تایلمع  نیا  هوالع ، هب  .دـنتفای  تاجن  یقارع  نازواجتم  هنازور  هنادرمناوجان  نارابمب  زا  ام  نایماظن  ریغ  هکلب  دـش ، هتفرگ  سپ  زاـب 

راداو ار  نمـشد  اددـجم  ام  .تسا  هداد  ناـشن  لـماک  ینیـشن  بقع  هراـبرد  ار  قارع  تاـغیلبت  هناراـکبیرف  تیهاـم  یللملا  نیب  هعماـج 
.دنک ینیشن  بقع  ام  یمالسا  نیمزرس  زا  درک  میهاوخ 

نکاما سرادم و  اه ، ناتسرامیب  ینوکسم ، قطانم  هنادرمناوجان  نارابمب  اتسور و  رهش و 1200  ینوناق 20  ریغ  لاغشا  زا  یلاع  بانج 
لوصا یللملا و  نیب  قوقح  هب  لماک  یهجوت  یب  نیا  هدش و  رجنم  عافد  یب  یماظن  ریغ  نارازه  تداهـش  هب  هک  دیراد  عالطا  سدـقم 

يارب يدـیدهت  ار  نآ  تینما  ياروش  زگره  دـنا و  هداد  ماجنا  هتـشذگ  لاس  ود  یط  نیـسح  مادـص  یثعب  نارودزم  هک  تسا  یقالخا 
تیموکحم ای  عوضوم  هراـبرد  یمـسر  تاـثحابم  تهج  یترورـض  چـیه  نیارباـنب  .تسا  هدرکن  بوسحم  یللملا  نیب  تینما  حـلص و 

رد هپت  هس  يزاس  دازآ  قارع ) ، ) لاح ره  هب  .درادـن  دوجو  للم ، نامزاس  روشنم  متفه  لصف  رد  دوجوم  ياهرازبا  هب  هجوت  اب  زواـجتم 
ناریا و ناملـسم  مدرم  کفنیال  قوقح  زا  روشنم ، یللملا و  نیب  تاررقم  ياهدرادناتـسا  هیلک  هب  هجوت  اـب  هک  ار  ناریا  كاـخ  لـخاد 

یللملا نیب  تینما  حلـص و  يارب  يدـج  يدـیدهت  ناونع  هب  دوش  یم  بوسحم  تیمکاح  یـضرا و  تیماـمت  زا  عاـفد  تهج  یمادـقا 
.تسا هدومن  ار  تینما  ياروش  فرط  زا  يروف  سالجا  تساوخرد  هداد و  رارق  هظحالم  دروم 

یب هب  تبـسن  ایآ  .تسا  تینما  ياروش  رد  یلومعم  تیعـضو  کی  هدنهد  ناشن  شور  نیا  ایآ  منک  لاؤس  دیهد  هزاجا  لک  ریبد  ياقآ 
، هدرک توکـس  نانچمه  ناریا ، ياه  نیمزرـس  لاغـشا  زا  هام  زا 20  شیب  تشذـگ  اـب  هک  مهم  ناـمزاس  نیا  ندوب  رادـفده  یفرط و 
هب راداو  روز  هب  ار  نازواجتم  دـش  قفوم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هکنیا  زا  سپ  اهنت  دـشاب ؟ یم  هیجوت  لباق  دراد و  دوجو  يدـیدرت 

؟ دیا هداتفا  یشیدنا  هراچ  هب  دنک  ینیشن  بقع 

ناهج ياضعا  همه  هک  دـینک  وزرآ  دـیاب  دـش ، رکذ  یلاع  بانج  هنایلاس  شرازگ  رد  هک  یلئاسم  هیلک  اب  للم ، نامزاس  بانج ، یلاع 
.دنا هداد  هئارا  ناریا  ناملسم  تلم  هک  ار  ییوگلا  موس 
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للم نامزاس  روشنم  لوصا  نیرت  مهم  ضقن  هک  دنامهف  نازواجتم  هب  دنـشاب و  اراد  دـندرک  عافد  دوخ  یـضرا  تیمامت  زا  هنانامرهق  و 
هنارگزواجت تامادقا  ربارب  رد  یگداتـسیا  موس  ناهج  للم  مزع  .دوش  یم  عقاو  هیبنت  دروم  موس  ناهج  ممـصم  مدرم  طسوت  تدش  هب 

حلـص يارب  تنامـض  نیرت  نئمطم  للم و  نامزاس  روشنم  ظفاح  نیرتهب  هک  دشاب  یم  اهنآ  نارکون  ناهج و  یتسیلایرپما  ياه  تردق 
.دور یم  رامش  هب  یللملا  نیب  تینما  و 

اب دهد و  رارق  رظن  دـم  یللملا  نیب  تلادـع  قوقح و  لوصا  ظفح  اب  ار  یللملا  نیب  تینما  حلـص و  ظفح  مهم  رما  تینما ، ياروش  رگا 
ربارب رد  هناـقداص  ار  دوـخ  راـکفا  یـصوصخ  تارکاذـم  رد  دـنناوتب  عاجـش  ياـضعا  دـتفین و  هرطاـخم  هب  تسیلاـیرپما  ذوـفن  لاـمعا 
تهج هقطنم  هب  يرگید  یتسیلایرپما  يورین  مازعا  راظتنا  رد  هناربص  یب  هک  هدـحتم -  تـالایا  یگدـنیامن  هناراـکتیانج  ياهداهنـشیپ 

زا يا  هدوهیب  ياه  همانعطق  تشاد و  دهاوخن  یتیمها  مک  جیاتن  دـنیوگ ، نخـس  دـشاب -  یم  دوخ  یثعب  نیدـحتم  زا  عافد  رد  کمک 
صاخ روط  هب  هدام 39  یلک و  روط  هب  روشنم  حور  نتم و  اـب  ریاـغم  هک  ( 1982  ) و 522 ( 1982  ) 514 (، 1980  ) همانعطق 479 لیبق 

تیامح زواجتم  زا  همانعطق 522  فارگاراـپ 3  رد  حیرـص  روط  هب  زین  و 514 و  ياه 479  همانعطق  رد  ینمـض  روط  هب  دـشاب و  یم 
.درک دهاوخن  بیوصت  هدش ،

تـسا هدرک  بیوصت  مادـص  میژر  طوقـس  زا  يریگولج  روظنم  هب  ار  يا  همانعطق  هنالوجع  يردـق  هب  تینما  ياروش  لک ، ریبد  ياقآ 
يراددوـخ نداد  يأر  زا  رـصم  ندرا و  ناگدـنیامن  تسا  مزـال  هک  تسا  هـتفرگ  هدـیدان  ار  روـشنم  هدام 27  فارگاراـپ 3  یتح  هک 

هنارگزواجت یلیمحت  گـنج  رد  لاـعف  یتکراـشم  یفرط  زا  هدومن و  یماـظن  یناـبیتشپ  ار  قارع  روشک  ود  نیا  هک  يروط  هب  دـنزرو ،
ناگدـنیامن ياه  شالت  دـنزاس و  یم  رابتعا  یب  ار  دوخ  همانعطق  ارآ  قافتا  هب  اـهنآ  .دـنا  هتـشاد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیلع  قارع 

یمن نیا  زا  رتهب  يزیچ  ندرا  یهاشداپ  تسایر  هب  تینما  ياروش  هسلج  زا  .تسا  هدوب  هدوهیب  قارع  هدحتم و  تالایا  ندرا ، صخشم 
هدافتسا هدش ، رکذ  روشنم  هدام 99  رد  هک  یتروص  هب  دوخ  رادـتقا  زا  هک  میراد  راـظتنا  هناـقداص  لاـح ، ره  هب  .درک  ینیب  شیپ  ناوت 

هـسلج رد  ار  یتیمها  مک  یـصخش  تاظحالم  زا  یخرب  هکنیا  لیلد  هب  دـیوش ، روآداـی  ار  دوخ  راـک  تیمها  اروش  سیئر  هب  دـینک و 
لیبق نیا  ربارب  رد  فراـعت  نودـب  هک  میتـشاد  راـظتنا  اروش  ياـضعا  زا  یخرب  زا  نینچمه  اـم  .تسا  هداد  رارق  رظندـم  تینما  ياروش 

.دننک يریگولج  نآ  رتشیب  ییاوسر  زا  هدومن و  يریگ  عضوم  للم  نامزاس  ناگرا  نیرتدنمتردق  نیا  رد  هنالیذر  لامعا 

: میامن بلج  لیذ  تاکن  هب  ار  یلاع  بانج  هجوت  ملیام  هراب  نیا  رد 
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تاحفـص رد  ناریا  ناملـسم  مدرم  .دـنا  هتـشاد  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  هیلع  قارع  تازواـجت  رد  یلاـعف  شقن  ندرا  ياـهورین  - 1
دهاش نینچمه  .دید  یم  ناس  ناریا  یلاغـشا  ياه  نیمزرـس  رد  شنارودزم  زا  ندرا  هاشداپ  نیـسح  هک  دـندوب  دـهاش  دوخ  نویزیولت 
هنوگچ سپ  .دوش  یم  رجنم  لوفزد  رد  يا  هسردم  ای  ناتـسرامیب  هناخ ، بیرخت  هب  هک  دنک  یم  کیلـش  ار  يا  هلولگ  يو  هک  دـندوب 

گنج رد  هنایوج  حلـص  لح  هار  لابند  هب  حالطـصا  هب  دوش و  راد  هدـهع  ار  یتارکاذـم  تسایر  ندرا  یهاـشداپ  هدـنیامن  دـناوت  یم 
نیا هب  هک  دیراد  راظتنا  ناهج  مولظم  للم  ریاس  ناریا و  مدرم  زا  زونه  امـش  ایآ  دـشاب ؟ ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیلع  قارع  یلیمحت 
نینچ رد  دراد  راظتنا  اـم  یگدـنیامن  زا  یللملا  نیب  ناـمزاس  نیا  یقـالخا  ياـه  هنیمز  هچ  اـب  هوـالع  هب  دنـشاب ؟ هتـشاد  داـمتعا  اروش 

نکاما سرادـم و  اه ، ناتـسرامیب  اه ، هناخ  هدز ، گنج  قطانم  ریاـس  لوفزد و  مولظم  مدرم  هک  یلاـح  رد  دـننک  تکرـش  یتارکاذـم 
یقارع و نارودزم  هنایـشحو  ياه  نارابمب  رد  ناشناکدوک  نارهاوخ و  ناردارب ، ناردام ، ناردـپ ، هتـشاد و  رارق  نارابمب  ریز  سدـقم 

.دنوش یم  دیهش  یندرا 

یلاحشوخ ثعاب  اهنآ  يدازآ  هتشاد و  رارق  ناریا  یمالـسا  يروهمج  كاخ  لخاد  رد  هدش  دازآ  تاعافترا  هک  منک  رارکت  ملیام  - 2
يدازآ روظنم  هب  اهنت  ریخا  تایلمع  .تسا  هدـیدرگ  للم  ناـمزاس  روشنم  زین  یللملا و  نیب  تینما  حلـص و  ظـفح  تهج  تکراـشم  و 

ناریا یمالـسا  يروهمج  تلود  .تسا  هتفرگ  تروص  گنج ، يادتبا  رد  یقارع  ياهورین  تسد  هب  ناریا  هدـش  لاغـشا  ياه  نیمزرس 
راموس هقطنم  رد  روکذـم  تاـعافترا  زیمآ  تیقفوم  يریگ  سپ  زاـب  اـب  هک  هدـش  یحارط  یتروص  هب  تاـیلمع  هک  تسا  هدرک  مـالعا 

رد تینما  ياروش  هسلج  رد  ندرا  قارع و  ناگدـنیامن  هک  یتروص  هب  اهنت  تاـیلمع  نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  .دریذـپ  ناـیاپ  ناریا 
تاـثحابم دوجو  مدـع  .تسین  هدرک ، هیجوت  كروـیوین  رد  قارع  هجراـخ  ریزو  زین  هدرک و  حرطم  ندرا  تساـیر  ياـهزور  نیتـسخن 

میقتـسم هزرابم  اهنت  هن  تینما  ياروش  هسلج  هک  میراد  یم  مالعا  ام  نیاربانب  .دشاب  یم  عوضوم  نیا  هدننک  تباث  مهم  نیا  رد  يدـج 
نانآ یتسیلایرپما  نابابرا  قارع و  ندرا ، هک  تسا  يا  هئطوت  هکلب  دـشاب ، یم  دوخ  زا  عافد  رد  ناریا  مدرم  راـکنا  لـباق  ریغ  قوقح  اـب 

.دنا هدرک  یحارط  مادص ، كولفم  میژر  يارب  یللملا  نیب  تارابتعا  زا  یخرب  بسک  رد 

ماـجنا رد  اـهنت  تینما  ياروش  هک  موش  روآداـی  ینیب  شوخ  اـب  ملیاـم  تینما ، ياروش  يوس  زا  راـب  فسأـت  هثداـح  نیا  هجیتن  رد  - 3
رد ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  ناریا و  ناملـسم  مدرم  دامتعا  دناوت  یم  تسا ، هدـمآ  روشنم  رد  هک  یتروص  هب  دوخ  فیاظو 

: هک تسا  مزال  دروم  نیا  رد  .دیامن  بلج  دوخ  تیناقح  رادتقا و  دروم 

زواجتم شترا  تسد  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  ياه  نیمزرس  ینوناق  ریغ  لاغشا  فلا )
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هنادرمناوجاـن ناراـبمب  رد  یللملا  نیب  قـالخا  قوقح و  دروم  رد  نآ  لـماک  یهجوت  یب  زین  دوـش و  موـکحم  شناـنامیپ  مه  قارع و 
.دوش موکحم  یماظن  ریغ  فادها 

لوئـسم هدـیدرگ ، بجوـم  ناریا  موـلظم  مدرم  هیلع  یلیمحت  گـنج  رد  هک  یتاراـسخ  تخادرپ  رد  قارع  تلود  هک  دوـش  ررقم  ب )
.تسا

دوخ هناشاک  هناخ و  كرت  هب  روبجم  قارع  یثعب  میژر  هناتـسرپداژن  لامعا  اه و  تسایـس  اـب  هک  ییاـه  یقارع  تشگزاـب  موزل  رب  ج )
.دوش یم  دیکأت  دنا ، هدش 

هرابرد اه  تروشم  تاثحابم و  رد  ام  یگدـنیامن  تکراشم  درادـنرب ، ار  مهم  ياه  ماگ  نیا  تینما  ياروش  هک  یتقو  ات  بانج ، یلاـع 
فیاظو هب  هک  درادن  یگدامآ  اروش  هک  یمادام  نمـض  رد  .تسا  هدوهیب  يرما  ناریا  مدرم  رظن  زا  قارع  یلیمحت  هنارگزواجت  گنج 

اب دنا  هدش  قفوم  دنا و  هداد  دیهـش  رازه  اه  هد  هدومن و  يراکادف  هک  تسا  لاس  ود  زا  شیب  ناریا  ناملـسم  مدرم  دیامن و  لمع  دوخ 
هک مینک  یم  مـالعا  نینچمه  .دـنیوج  تکرـش  فدـه  یب  تاـسلج  رد  هک  درادـن  دوـجو  یلیلد  دـننارب ، بقع  ار  نارگ  لاغـشا  روز 

.تشاد دهاوخن  ناریا  یمالسا  يروهمج  يارب  یمازلا  چیه  نیاربانب  تسا و  یقالخا  ینوناق و  رابتعا  هنوگ  ره  دقاف  اه ، همانعطق 

زاربا یلاع  بانج  همان  هب  باطخ  ام  روهمج  سیئر  خـساپ  رد  هک  یتروص  هب  حلـص  يارب  ام  طیارـش  هک  ددرگ  یم  رکذـتم  ناـیاپ  رد 
.میراد یگدامآ  رادیاپ  هنادنمتفارش و  هنالداع ، حلص  يارب  زونه  هشیمه و  ام  .تسا  رابتعا  ياراد  زونه  هدش ،

هرامش 075 دنس 

S  / 15449 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

رهم 1361)  15  ) ربتکا 1982  7 - 

(1982  ) و 522 ( 1982  ) ياه 514 همانعطق  وریپ  لک  ریبد  شرازگ 

خروم همانعطق 522  فارگاراپ 7  يالوج 1982 و  خروم 12  تینما  ياروش  همانعطق 514  فارگاراپ 6  بقاعتم  رـضاح  شرازگ  - 1
تعاس زین 72  هام و  یط 3  بیترت  هب  هماـنعطق  نیا  يارجا  دروم  رد  هک  دوب  هدرک  تساوخرد  لـک  ریبد  زا  اروـش  هک  ربتکا 1982   4

.ددرگ یم  هئارا  دیامن ، شرازگ 

 / 15293  ) اروش دنس  ناونع  هب  يالوج 1982  خیرات 15  رد  همانعطق 514 ، فارگاراپ  قبط  لک  ریبد  زا  هدش  تساوخرد  شرازگ  - 2
.دش رشتنم  ( S

يارجا موزل  رب  اروش  نآ  رد  هک  نآ  فارگاراپ 4  هب  هراشا  اب  همانعطق 522 ، بیوصت  لابند  هب  - 3
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یم راهظا  دوب ، هدرک  دـیکأت  ینیـشن  بقع  سب و  شتآ  رب  تراظن  يارب  للم  نامزاس  نارظاـن  مازعا  تهج  دوخ  میمـصت  گـنرد  یب 
یم طبترم  سب  شتآ  يرارقرب  ریگرد و  نیفرط  يراکمه  قفاوت و  هب  طورشم  اتعیبط  للم  نامزاس  نارظان  رثؤم  يریگراک  هب  هک  منک 

(. S / PV. 2399  ) دشاب

رد دیدرگ  تساوخرد  دش و  لاسرا  قارع  يروهمج  تلود  ناریا و  یمالسا  يروهمج  تلود  يارب  هلـصافالب  همانعطق 522  نتم  - 4
.دنیامن رظن  راهظا  فارگاراپ 4  هژیو  هب  نآ  دروم 

نم هب  دروآ و  لـمع  هب  توعد  نم  زا  قارع  هجراـخ  روـما  ریزو  دـش ، بیوـصت  هماـنعطق 522  هکنآ  زا  سپ  ربتکا 1982 ، رد 4  - 5
نم ربتکا 1982 ، خیرات 5  رد  .دـیامن  یم  تیامح  زیمآ  حلـص  یلح  هار  نتفای  تهج  اه  شالت  نیا  زا  شعوبتم  تلود  هک  داد  عالطا 

رد اروش  هب  تبـسن  هدوب و  يراکمه  ناـهاوخ  قارع  تلود  هک  دـش  یم  دومناو  هک  مدومن  تفاـیرد  يا  هماـن  قارع  هجراـخ  ریزو  زا 
.دراد خسار  دامتعا  همانعطق 522 ، يارجا 

حلص هب  شتلود  هک  داد  عالطا  نم  هب  يو  مدرک  تاقالم  ناریا  یمالسا  يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  اب  ربتکا 1982 ، خیرات 5  رد  - 6
.دریگ تروص  مزال  تاقیقحت  قفاوت  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  مدق  تباث  شیاه  ماگ  رد  هتشاد و  لیامت 

دوب هتخاس  ناشن  رطاخ  شعوبتم  تلود  هیناـیب  نیا  رد  .داد  نم  هب  ار  تسویپ  ( S  / 15448  ) ربتکا 1982 خروم 4  هینایب  نینچمه  يو 
تایلمع نآ  دشاب و  یم  ناریا  یمالسا  يروهمج  ياه  نیمزرس  لخاد  هتفرگ ، تروص  ریخا  یماظن  تایلمع  نآ  رد  هک  يا  هقطنم  هک 
يروهمج تلود  .تسا  هتفرگ  تروص  دوب ، هدمآ  رد  یقارع  ياهورین  فرصت  هب  گنج  زاغآ  زا  هک  یلاغشا  قطانم  يدازآ  روظنم  هب 

هرابرد تینما  ياروش  ياه  هماـنعطق  تسا  هدـش  سکعنم  هیناـیب  رد  هک  یلیـالد  هب  اـنب  هک  دوب  هدومن  مـالعا  نینچمه  ناریا  یمالـسا 
.دشاب یمن  روآ  دهعت  ناریا  یمالسا  يروهمج  يارب  قارع  ناریا و  نایم  تیعضو 

هنالداع و عماج ، یقفاوت  هب  هکنیا  اـت  ددرگ  یمزاـب  ربماتپـس 1980  رد  تامـصاخم  هب  نآ  هقباس  ما و  هدومن  يرایـسب  ياه  شالت  - 7
هژیو هدنیامن  .میبای  تسد  دشاب ، قارع  يروهمج  ناریا و  یمالسا  يروهمج  نایم  فالتخا  دراوم  رد  هدننک  نیمضت  هک  هنادنمتفارش 

هچ رگا  .تسا  هدومن  رادـید  هقطنم  زا  راـب  اه 5  شـالت  نیا  يریگیپ  تهج  نونکاـت  ربماون 1980  زا  هملاپ  فالوا  ياـقآ  باـنج  نم 
يارب هک  میامن  یم  مالعا  اددـجم  نیفرط  هب  ار  دوخ  یگدامآ  نم  اما  هتفرگن  تروص  يا  هظحـالم  لـباق  تفرـشیپ  نونکاـت  هنافـسأتم 

.میامن کمک  یلوبق  لباق  طیارش  ره  رد  زیمآ  حلص  یلح  هار  هب  یبای  تسد 

هک هدومن  تقفاوم  نم  تساوخرد  هب  هک  مناسر  یم  اروش  عالطا  هب  هملاپ  فالوا  ياقآ  بانج  زا  ار  دوخ  رکـشت  نم  هراب  نیا  رد  - 8
مهم نیا  رد  هژیو  هدنیامن  ناونع  هب  دوخ  شقن  هب 
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.دهد همادا  نآ  نیگنس  ياه  تیلوئسم  مغر  یلع 

هک رادـیاپ  هنالداع و  یقفاوت  هب  یبای  تسد  تهج  یـششوک  ره  هب  هک  میاـمن  یم  حیرـصت  اددـجم  هدرمـش و  تمینغ  ار  تصرف  - 9
هب يرامـش  یب  یلام  یناج و  تاراسخ  هک  گنج  نیا  هکنیا  رطاخ  هب  داد  مهاوخ  همادا  دشاب ، نیفرط  فالتخا  دراوم  هدننک  نیمـضت 

.دبای نایاپ  هتخاس ، دراو  نیفرط 

هرامش 076 دنس 

A  / 37  / 555 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  - 

رهم 1361)  28  ) ربتکا 1982  20 - 

قارع ناریا و  یماظن  هشقانم  ندش  ینالوط  ياهدمایپ 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  ناریا  یمئاد  یگدنیامن  ربتکا 1982  خروم 19  همان 

عمجم متفه  یس و  هسلج  روتسد  دنب 134  هرابرد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  ياه  هاگدید  يواح  تشاددای  تسویپ  هب  امارتحا 
.ددرگ یم  لاسرا  تسویپ  هب  یمومع 

للم نامزاس  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  ریفس و  یناسارخ -  ییاجر  دیعس 

تسویپ

تشاددای

تـالمح نیا  .دـندوب  دـهاش  ار  ناریا  كاـخ  قمع  رد  یفادـها  هب  قارع  ییاوـه  تـالمح  يرـس  ناریا  مدرم  ربماتپـس 1980 ، رد 22 
رد ناریا  كاخ  رد  دـندرک و  روبع  ناریا  یللملا  نیب  ياهزرم  زا  یقارع  ياهورین  هدوب و  هارمه  عیـسو  یماظن  موجه  اـب  هنارگزواـجت 

هبناج و کی  دیدشت  روشک ، ود  نایم  دوجوم  تاشقانم  تافالتخا و  هب  هجوت  اب  .دندش  دراو  ناتـسزوخ  مالیا و  نارتخاب ، ياه  ناتـسا 
.تخاس بجعتم  الماک  ار  یمالسا  بالقنا  ناریا و  مدرم  هک  تفرگ  تروص  قارع  يوس  زا  نآ  رثؤم 

، بالقنا دنمهوکـش  يزوریپ  یپ  رد  هک  دوب  یلاح  رد  نآ  دـندید و  راـیع  ماـمت  یلیمحت  گـنج  ریگرد  ار  دوخ  ناـهگان  ناریا  مدرم 
یماظن ياه  ییوجارجام  هب  هک  دوب  راودیما  دنک و  رظن  دیدجت  تشاد  سراف  جیلخ  هقطنم  رد  هک  یماظن  شقن  رب  تشاد  دصق  ناریا 

ياهدادرارق یماظن و  ياهورین  شهاک  تهج  ییاه  تفرشیپ  نینچمه  .دهد  همتاخ  هقطنم  رد 
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.درک وغل  ار  هدیچیپ  رایسب  تاحیلست  زا  یخرب  دیرخ  تفرگ و  تروص  تاحیلست  يدایز  ریداقم  دیرخ  تهج  گرزب 

رد ار  شیاهورین  قارع  هک  دوب  نآ  زا  یکاح  دریذـپ ، ققحت  یعقاو  روط  هب  قارع  موجه  هکنیا  زا  لبق  اه  هاـم  زا  اـه  شرازگ  هچ  رگا 
درک یم  دومناو  شتاغیلبت  اب  هک  قارع  میژر  هک  دـننک  رواب  دنتـسناوت  یمن  ناریا  مدرم  زونه  اـما  هداد ، عمجت  ناریا  ياـهزرم  دادـتما 

هرطیـس زا  شیوـخ  يدازآ  تهج  هناتخـسرس  هک  دـنک  هـلمح  هـقطنم  رد  یمدرم  هـب  تـسا  هناـیمرواخ  رد  یتسیلاـیرپما  دـض  هاـگیاپ 
.دندوب هدرک  دربن  مسیلایرپما 

روشک و ياهزرم  هراـبرد  ریازجلا  داد 1975  رارق  هفرط  کـی  قارع  ربماتپس 1980 ، رد 17  ناریا ، كاخ  هب  یماـظن  موجه  رب  هوـالع 
هبناج کی  مادقا  نیا  .دومن  یـضرا  ياعدا  رگید  طاقن  و  برعلا ) طش   ) دور دنورا  هقطنم  رب  درک و  وغل  ار  ناریا  اب  يراوج  مه  نسح 

: دراد حیرصت  داد  رارق  هدام 5  .دوب  هدرک  اضما  قارع  یلعف  هجراخ  ریزو  هک  دوب  يداد  رارق  دافم  حور و  اب  ریاغم 

طوطخ هک  دنیامن  یم  حیرـصت  داد  رارق  هبتر  یلاع  نیفرط  اهروشک ، یـضرا  تیمامت  هب  لماک  مارتحا  اهزرم و  تینوصم  بوچراچ  »
( یمسر ریغ  همجرت  « ) .تسا ییاهن  یمئاد و  ضقن ، لباق  ریغ  اهدور  مه  نیمز و  رد  مه  اهنآ  يزرم 

رد ناریا  هدـش و  هداد  قارع  هب  داد 1975  رارق  رد  هک  یقوقح  هکنیا  ياـعدا  اـب  ار  ناریا  كاـخ  هب  دوخ  موجه  تشاد  شـالت  قارع 
دروم رد  هک  هدـش  رکذ  ینـشور  هب  نآ  هداـم 6  رد  اریز  تسا  قوـف  داد  رارق  ضقن  نیا  .دروآ  تسد  هـب  دور ، یم  هرفط  نآ  تیاـعر 
نیفرط نایم  هبناج  ود  میقتسم  تارکاذم  رد  تسخن  تسیاب  یم  قفاوت  مدع  دراوم  نآ  داد ، رارق  دربراک  ای  ریـسفت  هرابرد  قفاوت  مدع 
لـصف لح و  تیمکح ، اب  اتیاهن  ثلاث و  تلود  روشک  هلیمج  یعاسم  قیرط  زا  دـش  هجاوم  تیقفوم  مدـع  اب  رگا  دوش و  لصف  لـح و 

.ددرگ

روشنم ضقن  زین  ناریا  اب  شا  هشقانم  لصف  لح و  تهج  روز  زا  هدافتـسا  رد  قارع  هدش  یحارط  شیپ  زا  هبناج و  کی  ندـش  لسوتم 
: هدش رکذ  هدام 33  فارگاراپ 1  رد  .دشاب  یم  هدام 37  فارگاراپ 1  هدام 33 و  فارگاراپ 1  هژیو  هب  للم  نامزاس 

رد زیچ  ره  زا  لبق  دـیاب  دزادـنا -  یم  هرطاخم  ار  یللملا  نیب  تینما  حلـص و  ظـفح  ـالامتحا  نآ  موادـت  هک  يا -  هشقاـنم  ره  نیفرط  »
هب ندـش  لسوتم  ییاـضق ، لـصف  لـح و  يرواد ، ییوجلد ، يرگ ، یجناـیم  قیقحت ، هرکاذـم ، قیرط  زا  لـصف  لـح و  يوج  تسج و 

: تسا هدمآ  هدام 37  فارگاراپ 1  رد  .دنشاب » ناشدوخ  باختنا  هب  هنایوج  حلص  ياهرازبا  ریاس  يا و  هقطنم  تابیترت  ای  تاسسؤم 
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دیاب دنناوتان ، هدام  نآ  هدش  صخـشم  ياهرازبا  اب  نآ  لصف  لح و  رد  رگا  هدام 33 ، قبط  نآ  تیهام  ساسا  رب  هشقاـنم و  ره  نیفرط  »
« .دنهد عاجرا  تینما  ياروش  هب  ار  عوضوم 

هب اما  دوب ، اراد  ناریا  اب  شتافالتخا  لصف  لـح و  تهج  ار  دوجوم  هناـیوج  حلـص  ياـهرازبا  قارع  هک  تسا  نشور  ناریا  مدرم  يارب 
ناریا بالقنا  زا  سپ  یلاقتنا  هرود ي  رد  هک  یتیزم  زا  هکلب  دسرب  شیاعدا  دروم  قوقح  هب  اهنت  هن  هک  هدش  لسوتم  روز  زا  هدافتـسا 
ناریا ناوج  بالقنا  ياهورین  هتفای و  تسد  یـضرا  تاحوتف  هب  یطیارـش  نینچ  رد  .دیامنب  ار  يرادرب  هرهب  رثکادح  هدـمآ ، دوجو  هب 

.دناسر یم  نایاپ  هطقن  هب  ار  نآ  بالقنا  فیعضت  اب  اتیاهن  دزاس و  یم  گنج  دراو  ار 

هقطنم لک  تینما  حلص و  يارب  دور ، یم  رامش  هب  ناریا  یضرا  تیمامت  لالقتسا و  يارب  يدج  دیدهت  قارع  تامادقا  هک  روط  نامه 
هب هدومن و  تکراشم  تلادـع  تشگزاب  تهج  هک  دـنراد  راظتنا  یللملا  نیب  هعماج  زا  ناریا  مدرم  .تسا  كانرطخ  زین  سراف  جـیلخ 

.دنهد نایاپ  هقطنم  تینما  حلص و  هیلع  تادیدهت 

تینما ياروش  زا  مدرم  .تخاس  سویأم  ار  ناریا  مدرم  الماک  درک و  بیوصت  ار  ( 1980  ) همانعطق 479 ربماتپس  رد 28  تینما  ياروش 
وضع روشک  کی  .دنکن  لمع  نینچ  نیا  دشاب و  رادافو  روشنم  تحت  شیوخ  گرزب  ياه  تیلوئسم  تادهعت و  هب  هک  دنتشاد  راظتنا 

هب دیاب  دوش ، لسوتم  هشقانم  لصف  لح و  تهج  نیمزرس  لاغـشا  یماظن و  تازواجت  هب  هبناج  کی  روط  هب  هکنیا  زا  لبق  للم  نامزاس 
اروش هفیظو  درک و  ذاختا  يا  هبناج  کی  میمـصت  اعقاو  قارع )  ) روشک اـما  .دـشاب  مزلم  هدام 33 و 37  قبط  روشنم  تحت  شتادـهعت 

زواـجت عورـش  زا  لـبق  طیارـش  هب  هک  ددرگ  نآ  راتـساوخ  دـیامن و  موکحم  روـشنم  هب  مازتـلا  مدـع  رطاـخ  هب  ار  تلود  نآ  هک  تسا 
.دیامن لصف  لح و  روشنم  هدام 33 و 37  ساسا  رب  ار  هشقانم  هتشگزاب و 

هب تبـسن  تینما  ياروش  هک  داد  ناشن  اهنآ  هب  هکلب  تخاسن ، هدروآرب  ار  ناریا  راکادـف  مدرم  تاعقوت  اـهنت  هن  ( 1980  ) همانعطق 479
ياهدـمایپ هب  هدـش و  هتفرگ  هدـیدان  گنج  ياه  ههبج  رد  تیعـضو  هک  هدـش  شالت  اروش  يوس  زا  هتفر و  هرفط  ناش  ینوناق  قوقح 

.دشاب یم  قارع  عفن  هب  هبناج و  کی  هک  هدومن  سب  شتآ  هب  راداو  ار  ناریا  دشخب و  رابتعا  قارع  یماظن  تازواجت 

زواجتم همانعطق  نیا  اریز  دنیامن ، در  ار  تینما  ياروش  ( 1980  ) همانعطق 479 هکنیا  زج  دنرادن  یهار  ناریا  مدرم  یطیارـش  نینچ  رد 
.دیامن یمن  نیمأت  ار  ناینابرق  قوقح  دزاس و  یم  دنسرخ  الماک  ار 

هب هک  تساـنعم  نیا  هب  اـهنت  اریز  دـنیامن ، یم  در  ار  دوـش  هداد  يزاـیتما  هدـش و  لـیمحت  ناریا  هب  هـک  یمادـقا  هنوـگ  ره  ناریا  مدرم 
شاداپ ناریا  هیلع  شتازواجت  رطاخ  هب  قارع  زواجتم  تموکح 
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.ددرگ یم  ثعاب  ار  هدنیآ  رد  نآ  رارکت  تازواجت و  ندش  ینالوط  نیاربانب  تسا و  هدش  هداد 

سکع هنوگ  ره  هک  دـنک  یم  ساـسحا  قارع  يربهر  هدرک و  لاغـشا  ار  ناریا  زا  یعیـسو  قطاـنم  قارع  هک  تسا  هاـم  دودح 22  رد 
یللملا نیب  هعماج  يوس  زا  يراـبگرم  توکـس  دـهاش  ناریا  مدرم  رگید  فرط  زا  .تسا  هدرک  یثنخ  ار  شتازواـجت  ربارب  رد  یلمعلا 

ناتـسزوخ و مـالیا و  نارتخاـب ، رد  ناریا  یماـظن  ریغ  مدرم  هیلع  دوـخ  رگناریو  گـنج  هب  قارع  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .دنـشاب  یم 
زواجتم ياهورین  دنوادخ  فطل  اب  دنا  هتسناوت  ناریا  مدرم  هام  نیا 22  یط  رد  .دهد  یم  همادا  اه  ناتسا  نیا  رد  یماظن  ریغ  تاسیسأت 

، رهـشمرخ يزاس  دازآ  اب  .دنزاس  دازآ  يریذپان  فصو  يراکادف  اب  ار  ناریا  یلاغـشا  ياه  نیمزرـس  بلغا  هدنار و  بقع  هب  ار  قارع 
دوب نآ  موهفم  هب  تقیقح  رد  داد و  تسد  زا  ار  نآ  دراد ، راـیتخا  رد  ار  یمکحتـسم  تیعقوم  درک  یم  رکف  دوخ  لاـیخ  هب  هک  قارع 
نیب هعماج  زا  ینامز  عطقم  نیا  رد  ناریا  مدرم  .دش  دهاوخ  هدنار  نوریب  زین  دراد  رایتخا  رد  زونه  هک  ییاه  نیمزرس  هیقب  زا  اتیاهن  هک 

هتشادرب و ور  شیپ  زا  ار  حلـص  يارب  عناوم  نیرت  گرزب  زا  یکی  هک  تسا  هدش  قفوم  اتیاهن  ناریا  دننک  رواب  هک  دنراد  راظتنا  یللملا 
زاربا هب  اهنت  قارع  هنارگزواجت  گنج  هب  هجوت  اب  تینما  ياروش  تیلاعف  دیدجت  .دنزاس  فوطعم  مهم  نیا  هب  ار  دوخ  هجوت  دیاب  اهنآ 
شیب هک  ار  قارع  يوس  زا  یماظن  لاغـشا  تازواـجت و  تینما ، ياروش  ( 1982  ) همانعطق 514 .تسا  هدش  هدنـسب  قارع  يارب  ینارگن 
روشنم و 37  داـفم 33  تیاـعر  مدـع  رطاـخ  هب  زواـجتم  ندرک  موکحم  رد  نینچمه  .تسا  هتفرگ  هدـیدان  هدیـشک  لوـط  هاـم  زا 22 

عرازم و اه ، هداج  اهاتسور ، اهرهش ، هنارمآ  مادهنا  بیرخت و  دروم  رد  قارع  هب  يا  هراشا  هنوگ  ره  همانعطق  نیا  رد  هدرک و  یهاتوک 
راـتفر نینچمه  .تسا  هدـش  يراددوخ  شا ، هناـخپوت  درب  رد  دوخ و  لاغـشا  تحت  قطاـنم  رد  تاـیح  ياـه  هناـشن  هیلک  ندرب  نیب  زا 
راکنا قح  ور  نیمه  زا  تسا ، هتفرگ  هدیدان  ار  تیرشب  هیلع  شا  هنایـشحو  تایانج  هدش و  لاغـشا  ياه  نیمزرـس  رد  قارع  هناشنمدد 
داجیا تهج  شالت  هنوگ  ره  زا  ( 1982  ) همانعطق 514 رد  اما  .دنـشاب  تراسخ  ناربج  تلادع و  لابند  هب  هک  تسا  ناریا  مدرم  ریذپان 

.تسا هدشن  يراددوخ  دوش ، ناهنپ  دناوتب  قارع  راکتیانج  تلود  نآ  يارو  رد  هک  نما  رپس 

ناـمه هب  زین  تینما  ياروش  همانعطق 522(1982 ) .دـننک  یم  در  زین  ار  ( 1982  ) همانعطق 514 ناریا  مدرم  هک  تسا  نشور  نیارباـنب ،
.تسا هدش  در  لیالد 

.تسا هتـشاد  زاربا  سراف  جیلخ  هقطنم  رد  رادیاپ  هنالداع و  حلـص  رارقتـسا  هب  ار  دوخ  لیامت  اررکم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود 
تلود اهنت  هک  یحلـص  اـب  رادـیاپ  حلـص  .تفریذـپ  دـهاوخ  ار  دوش  حرطم  حلـص  ناونع  تحت  يزیچ  ره  هک  تسین  اـنعم  نیدـب  نیا 

تهج قارع  يوجارجام 
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.تسا توافتم  دنک ، یم  حرطم  یتآ  لحارم  يارب  دوخ  دیدج  شیارآ  نامزاس و  دیدجت 

ار نآ  هک  يربهر  نامه  يوس  زا  تسا ، هتفای  نایاپ  قارع  اب  ناشتاشقانم  نآ  ساسا  رب  دـندرک  یم  رکف  اـه  یناریا  هک  داد 1975  رارق 
بـسانم تصرف  رظتنم  هدرک و  یهد  نامزاس  ار  شیاـهورین  روشک  نیا  دـیدرگ و  یغلم  تسا ، مکاـح  قارع  رد  زونه  هدرک و  اـضما 
زواجتم یقارع  ياهورین  ات  دندرک  يراکادف  يا  هتسیاش  روط  هب  ناریا  یبالقنا  مدرم  .دش  ناریا  هیلع  هنارگزواجت  گنج  عورش  تهج 

لباق ریغ  ياه  تنامض  هک  دنراد  راظتنا  دنراد و  قح  اهنآ  .دندنار  نوریب  دنتـشاد ، لاغـشا  تحت  اهنآ  هک  ییاه  نیمزرـس  بلغا  زا  ار 
قوقح و نتفرگ  هدیدان  اب  یللملا  نیب  هعماج  .دنوشن  هجاوم  هدـنیآ  رد  قارع  يوس  زا  يرگید  تازواجت  اب  ات  دـننک  تفایرد  يراکنا 

تـسخن هلهو  رد  .تسا  هداد  ناشن  سراف  جـیلخ  هقطنم  رد  دوجوم  ياه  تیعقاو  زا  ار  دوخ  یگناگیب  اهنت  ناریا  مدرم  ياـه  هتـساوخ 
تـسد زا  ناریا  مدرم  نایم  رد  هک  يرابتعا  دـیامن و  شالت  هقطنم  رد  حلـص  هداعا  هب  کمک  تهج  یللملا  نیب  هعماج  دراد  ترورض 

قارع و هشقانم  ياه  تیعقاو  هرابرد  تاـثحابم  یللملا  نیب  هعماـج  هک  تسا  یباـی  تسد  لـباق  یتقو  مهم  نیا  دروآ و  تسد  هب  هداد ،
لابند هب  کیتامتـسیس  روط  هب  روشک  نیا  .تسین  رادیاپ  حلـص  هب  دنم  هقالع  هک  هداد  ناشن  المع  نونکات  قارع  .دـنک  زاغآ  ار  ناریا 
نینچ .دـنک  ظـفح  یفارحنا  تاـغیلبت  اـب  ار  تسایـس  نیا  دراد  شـالت  یللملا  نیب  هعماـج  ندرک  فرحنم  اـب  تـسا و  یتسایـس  نـینچ 

، رادـیاپ هنالداع و  حلـص  هب  یبای  تسد  تهج  قارع  يربهر  رد  تقادـص  ندوبن  رب  ینبم  ناریا  مدرم  ندرک  دـعاقتم  رد  اهنت  یتسایس 
.تسا هدوب  دنمدوس 

همانعطق يوگلا  .دـشاب  قارع  ناریا و  نایم  هنحـص  رد  دوجوم  ياه  تیعقاو  هدـننک  سکعنم  هک  تسا  هنالداع  بسانم و  يا  هماـنعطق 
: تسا لیذ  حرش  هب  هدرک  داهنشیپ  ناریا  یمالسا  يروهمج  هک 

یمومع عمجم 

". قارع ناریا و  نایم  یماظن  هشقانم  ندش  ینالوط  ياهدمایپ   " عوضوم نداد  رارق  هظحالم  اب 

.یللملا نیب  طباور  رد  روز  اب  دیدهت  ای  هدافتسا  نتشاد  اوران  رب  ددجم  دیکأت  اب 

ناـمز رد  ناـیماظن  ریغ  ناـج  زا  تظفاـحم  دروم  رد  ونژ  نویـسناونک  ياـه  تلود  ندوب  مزلم  رد  اـه  تلود  زا  ددـجم  تساوخرد  اـب 
تسوگآ 1949. خروم 12  گنج ،

.ناشتاشقانم لصف  لح و  تهج  داوم 33 و 37  هژیو  هب  روشنم و  دافم  هب  ندوب  مزلم  رد  اه  تلود  دهعت  هب  تبسن  ددجم  دیکأت  اب 

: تسا هدش  هتخانش  روشنم  هدام 51  رد  هک  یتروص  هب  شیوخ  زا  عافد  تهج  اه  تلود  هیلک  قح  يروآدای  اب 
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حلص ياهرازبا  هیلک  زا  هدافتـسا  هب  هکنیا  زا  لبق  ناریا  اب  دوخ  هشقانم  رد  یماظن  تازواجت  عورـش  لیلد  هب  قارع  ندومن  موکحم  - 1
.دیامن تردابم  روشنم  بوچراچ  رد  دوجوم  هنایوج 

تازایتما ندروآ  تسد  هب  تهج  ینوناق  ریغ  لاغـشا  اـب  روشک  نیا  شـالت  قارع و  يوس  زا  ناریا  نیمزرـس  لاغـشا  زا  فسأـت  اـب  - 2
.یسایس

ناریا نایماظن  ریغ  هیلع  لاس  ود  ابیرقت  تدـم  هب  شا  هدـمع  یگنج  ناوت  نتخاس  زکرمتم  رطاخ  هب  قارع  ندرک  موکحم  نینچمه  - 3
گنج نامز  رد  نایماظن  ریغ  زا  تظفاحم  دروم  رد  ونژ  نویـسناونک  ضقن  هک  هدـیدرگ  تیرـشب  هیلع  یکاندرد  تایانج  هب  رجنم  هک 

.دور یم  رامش  هب  تسوگآ 1949 ) خروم 12  )

قارع ندوب  فظوم  دنا و  هدش  لمحتم  قارع  تازواجت  رثا  رب  هک  یلام  یناج و  تراسخ  ناربج  رد  ناریا  مدرم  قح  رب  حیرصت  اب  - 4
.تسا هدرک  بیرخت  شا  ینوناق  ریغ  لاغشا  تحت  قطانم  رد  دمع  روط  هب  هک  یماظن  ریغ  تاسیسأت  هیلک  يزاسزاب  هب  کمک  رد 

حلـص ياه  شور  هب  ناشتاشقانم  لصف  لح و  تهج  یماظن  ياه  تاـیلمع  هیلک  ندیـشخب  ناـیاپ  رد  قارع  ناریا و  زا  تساوخرد  - 5
.روشنم دافم  ساسا  رب  هنایوج 

هنارگ یجنایم  ياه  شالت  همادا  تهج  يو  زا  توعد  روشک و  ود  نایم  يرگ  یجناـیم  تهج  لـک  ریبد  ياـه  شـالت  زا  لابقتـسا  - 6
.شا

هرامش 077 دنس 

A / RES / 37 / 3 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  - 

نابآ 1361)  5  ) ربتکا 1982  27 - 

یمومع عمجم  بوصم  همانعطق 

" قارع ناریا و  نایم  یماظن  هشقانم  ندش  ینالوط  ياهدمایپ  "

یمومع عمجم 

؛" قارع ناریا و  نایم  یماظن  هشقانم  ندش  ینالوط  تیعضو   " نداد رارق  هظحالم  دروم  اب 

؛ رگیدکی اب  زیمآ  تملاسم  یتسیزمه  رد  اه  تلود  هیلک  مزع  رب  ینبم  دحتم  للم  نامزاس  روشنم  هب  تیانع  اب 

هک ینیمزرس  ره  دنروآرد و  لاغشا  هب  فرصتم و  ار  ینیمزرس  روز  زا  هدافتسا  اب  دیابن  اه  تلود  زا  کی  چیه  هک  یلوصا  رب  دیکأت  اب 
، دوش هدنادرگزاب  دیاب  دوش  یم  فرصت  شور  نیدب 
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دروم دـیاب  اهروشک  هیلک  تیمکاح  یـضرا و  تیمامت  دریذـپ ، تروص  يروشک  چـیه  هیلع  دـیابن  هنارگزواجت  مادـقا  چـیه  نینچمه 
ییاهاعدا ای  تافالتخا و  هیلک  زین  و  دنک ، تلاخد  اهروشک  ریاس  یلخاد  روما  رد  دنک  شالت  دـیابن  یتلود  چـیه  هدـش و  عقاو  مارتحا 

حلص طباور  هکنیا  يارب  دوش ، لصف  لح و  هنایوج  حلص  ياه  شور  هب  دیاب  یم  دشاب  هتـشاد  دوجو  اه  تلود  نایم  تسا  نکمم  هک 
؛ دوش یلوتسم  وضع  ياه  تلود  نایم  هنایوج 

ربتکا 1982 خروم 4  و 522  يـالوج 1982  خروـم 12  ( 1982)514 ربماتپـس ، خروـم 28  ياه 479(1980 ) همانعطق  يروآداـی  اـب 
؛ درک بیوصت  ارآ  قافتا  هب  تینما  ياروش  هک  قارع " ناریا و  نایم  تیعضو   " ناونع تحت  عوضوم  هرابرد 

؛) S  / 15296  ) يالوج 1982 و 15  ( S  / 14244  ) ربماون 1980 خروم 5  تینما  ياروش  سیئر  ياه  هینایب  يروآدای  اب  نینچمه 

؛) S  / 15449  ) ربتکا 1982 خروم 7  لک  ریبد  شرازگ  هظحالم  اب 

یماظن ياه  تایلمع  هیلک  هب  ندیشخب  نایاپ  يروف و  سب  شتآ  راتساوخ  البق  هک  تینما  ياروش  ياه  همانعطق  نتخاس  ناشن  رطاخ  اب 
؛ تسا هدش 

: دشاب یم  روشنم  تحت  وضع  ياه  تلود  تامازلا  ضقن  هک  هشقانم  ندش  ینالوط  يروآدای  اب 

رظن زا  يا  هظحالم  لباق  یلام  یناج و  نیگنـس  تراسخ  هب  هک  ریخا  دـیدشت  نآ و  ندـش  ینـالوط  قارع و  ناریا و  ناـیم  هشقاـنم  - 1
.دشاب یم  هجوت  دروم  هک  هدنکفا  هرطاخم  هب  ار  کیژتارتسا  هقطنم  نیا  یللملا  نیب  تینما  حلص و  هدش ، رجنم  يداصتقا  یسایس و 

تهج تسخن  ماگ  ناونع  هب  یللملا  نیب  هدـش  هتخانـش  ياهزرم  هب  اـهورین  ینیـشن  بقع  يروف و  سب  شتآ  هب  یباـی  تسد  موزل  - 2
.دریگ یم  رارق  دیکأت  دروم  یللملا  نیب  قوقح  تلادع و  لوصا  ساسا  رب  هنایوج  حلص  ياه  شور  هب  هشقانم  لصف  لح و 

هدومن و باـنتجا  دـشاب ، لـیخد  هشقاـنم  همادا  رد  دـناوت  یم  هک  یمادـقا  هنوگ  ره  زا  هک  دوش  یم  تساوخرد  اـه  تلود  هیلک  زا  - 3
.دنزاس مهارف  یلعف  همانعطق  يارجا  تهج  ار  مزال  تالیهست 

حلـص لصف  لح و  هب  یبای  تسد  روظنم  هب  ریگرد  نیفرط  اب  تروشم  رد  دوخ  ياه  شالت  هب  ددرگ  یم  تساوخرد  لـک  ریبد  زا  - 4
.دهد همادا  هنایوج 

.دزاس علطم  روکذم ، همانعطق  يارجا  تفرشیپ  زا  ار  وضع  ياه  تلود  دوش  یم  تساوخرد  لک  ریبد  زا  نینچمه  - 5

ربتکا 1982  22 هداعلا -  قوف  سالجا  نیمکی  لهچ و 
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هرامش 078 دنس 

A  / 37  / 584 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  - 

S  / 15471 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

نابآ 1361)  10  ) ربماون 1982  1 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  ربتکا 1982  خروم 28  همان 

.میامن یم  بلج  قارع  ناریا و  دشر  هب  ور  هشقانم  ریخا  شرتسگ  هب  ار  یلاع  بانج  هجوت  معوبتم  تلود  عالطا  هب  انب 

رهـش بونج  ینوکـسم  تیعمج و  رپ  قطانم  یقارع  ياه  هدـنگنج  رهظ ، زا  دـعب  تعاس 12:45  ربتکا 1982   26 هبنـش ، هس  زور  رد 
ندـش 107 حورجم  یماظن و  ریغ  لقادح 24  تداهـش  هب  قارع  میژر  هناراک  تیانج  مادقا  نیا  .دـندرک  نارابمب  تدـش  هب  ار  لوفزد 

.دش رجنم  رفن 

زونه هدـش ، بیرخت  اهنآ  زا  ییاه  شخب  ای  لماک  روط  هب  هک  هناخ  دـصکی  زا  شیب  ياـه  هبورخم  رد  دارفا  نتفاـی  يارب  وج  تسج و 
.دراد همادا 

زا رتمک  هک  ار  یمومع  عمجم  هب  شا  یلیمحت  همانعطق  یتح  قارع  هک  تسا  یلاح  رد  هناراک  تیانج  مادقا  نیا  هک  موش  رکذتم  دـیاب 
.تسا هدرک  ضقن  درذگ ، یم  نآ  بیوصت  زا  هتفه  کی 

بکترم حلـص  رارقتـسا  تهج  دوخ  تادهعت  مغر  یلع  قارع  يربهر  هک  دنـشاب  یم  قارع  هنایـشحو  تامادقا  نیا  دهاش  ناریا  مدرم 
طسوت ناریا  یماظن  ریغ  قطانم  نارابمب  زا  فده  .دنناوخ  یم  یقارع " حلص   " ار قارع  يرگ  یـشحو  لیبق  نیا  ناریا  مدرم  .دوش  یم 

مدـع اب  دراد  رظن  دـم  حلـص  زا  اعقاو  قارع  هک  هچنآ  زا  ناریا  مدرم  هک  تسا  ناـنیمطا  داـجیا  نآ  تسا و  نشور  یلیخ  رظن  هب  قارع 
.دنوشن هجاوم  حیحص  كرد 

تروص قارع  ناریا و  نایم  حلـص  تشگزاب  روظنم  هب  هک  درک  بیوصت  ار  یقارع  هماـنعطق  یمومع  عمجم  هک  تسا  هتفه  کـی  اـهنت 
هتـشذگ رد  اررکم  ناریا  مدرم  دراد ، یموهفم  هچ  اعقاو  یقارع  حلـص  دنناد  یمن  للم  نامزاس  ياضعا  زا  یخرب  رگا  اما  .تسا  هتفرگ 

.دنا هدرک  كرد  ار  نآ  هبنش  هس  زور  رد  اریخا  و 

یتـسود حلـص  تیهاـم  حالطـصا  هب  اـب  هک  ناـهج  یمومع  راـکفا  نتخاـس  دـعاقتم  رد  قارع  عیـسو  ياـه  يزاـب  تسایـس  مغر  یلع 
هب هدـش ، بکترم  ناـنبل  رد  لیئارـسا  اـهنت  هـک  دـننک  یم  هظحـالم  ار  قارع  هنایـشحو  تامادـقا  ناریا  مدرم  تـسا ، هارمه  شناربـهر 

حوضو هب  هک  یتروص 

153 ص :

دلج 1 للم  نامزاس  دانسا  رد  قارع  ناریا و  www.Ghaemiyeh.comگنج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 170 

http://www.ghaemiyeh.com


ار یللملا  نیب  هعماج  هجوت  هک  تسا  هتسیاش  اهنت  .دنک  دیدشت  هدرک ، زاغآ  لاس 1980  زا  ناریا  هیلع  هک  ار  هشقانم  درک  شالت  قارع 
هانگ یب  نایماظن  ریغ  ماع  لتق  گنج و  دـیدشت  تهج  قارع  ياه  شالت  ياهدـمایپ  لماک  تیلوئـسم  هک  میامن  بلج  تقیقح  نیا  هب 

تامادـقا دروم  رد  هتـسب  نامـشچ  اب  رگید  راب  کی  للم  ناـمزاس  هک  تسا  روآ  فسأـت  رایـسب  .دوب  دـهاوخ  روشک  نیا  هجوتم  اـهنت 
ای للم  نامزاس  بای  تقیقح  تئیه  زا  هنامیمص  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  .درک  يریگ  میمصت  قارع ، تازواجت  هناراک  تیانج 
یم لمع  هب  توعد  قارع  یگنج  تایانج  ياه  هنحـص  هدهاشم  تهج  گنج  ياه  ههبج  زا  دیدزاب  تهج  هتـسجرب  لقتـسم  هدـنیامن 

.دروآ

للم نامزاس  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  یناسارخ -  ییاجر  دیعس 

هرامش 079 دنس 

S  / 15478 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

نابآ 1361)  13  ) ربماون 1982  4 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  ناریا  یمئاد  یگدنیامن  ربماون 1982  خروم 3  تشاددای 

روما ترازو  عضوم  امارتحا  للم  ناـمزاس  لـک  ریبد  زا  رکـشت  نمـض  لـلم  ناـمزاس  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یمئاد  یگدـنیامن 
هدرک لیمحت  ناریا  هانگ  یب  مدرم  هب  قارع  ماکح  هک  هنارگزواجت  گنج  ریخا  شرتسگ  هرابرد  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هجراـخ 

.دراد یم  لاسرا  تسویپ  هب  دنا 

یمئاد یگدنیامن  ریفس و  یناسارخ -  ییاجر  دیعس 

تسویپ

ناریا هجراخ  روما  ترازو  هینایب 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

رگ لاغـشا  ياهورین  هیلع  ار  يزیمآ  تیقفوم  تاـیلمع  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یماـظن  ياـهورین  ربماون 1982 ، لوا  هبنـشود  زورما 
نیمزرس يریگ  سپ  زاب  افرـص  تایلمع  نیا  .دنداد  ماجنا  دوخ ، زا  عافد  تهج  شریذپان  راکنا  قح  هب  هجوت  اب  ناریا  لخاد  رد  قارع 

اه شرازگ  نیرتدیدج  ساسا  رب  .دش  زاغآ  تشاد ، رارق  قارع  تازواجت  هیلوا  ياهزور  زا  قارع  ینوناق  ریغ  لاغـشا  تحت  هک  ییاه 
يزرم ياه  هاگساپ  لماش  هدش  دازآ  قطانم 

154 ص :

دلج 1 للم  نامزاس  دانسا  رد  قارع  ناریا و  www.Ghaemiyeh.comگنج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 178زکرم  هحفص 171 

http://www.ghaemiyeh.com


هکشب رازه  هنازور 25  قارع  لاغـشا  زا  لبق  هک  تایب  یتفن  هزوح  نینچمه  توبر و  يرـس و  مچ  ربنع ، رهن  تایب ، ياـه  ماـن  هب  ناریا 
ياه هرامـش  تاصخـشم  اب  يزرم  هقطنم  رد  نیرمح  تاعافترا  رد  کیژتارتسا  هپت  راـهچ  هوـالع  هب  .دوش  یم  درک ، یم  دـیلوت  تفن 
نیا هجیتن  رد  نارلهد  نایسوم و  شوخ ، نیع  ياه  هارگرزب  رد  ار  دوخ  لرتنک  نینچمه  نمـشد  .دیدرگ  دازآ  298،292،290 و 400 

.داد تسد  زا  تایلمع 

رهـشمرخ يدازآ  هب  هک  ناملـسم ، ناگدـنمزر  اب  دربن  رد  نیگنـس  ياه  تسکـش  لیمحت  زا  سپ  لاسما ، لیاوا  هک  موش  روآدای  دـیاب 
.دندرک ینیشن  بقع  یللملا  نیب  هدش  هتخانش  ياهزرم  هیلک  زا  شنازابرـس  هبناج  کی  روط  هب  هک  درک  مالعا  قارع  میژر  دش ، رجنم 
یللملا نیب  هعماج  هب  ام  نامز  نآ  رد  .دش  دهاوخ  لماک  نئوژ 1982  رخآ  ات  قارع  ياهورین  ینیشن  بقع  هک  داد  لوق  نیسح  مادص 
ینیـشن بقع  هب  ندش  راداو  اه و  تسکـش  يارب  یـششوپ  قارع  مکاح  هورگ  هدـنبیرف ي  هنایوج  حلـص  ياعدا  نیا  هک  میداد  عالطا 

اهنت هدش  اعدا  ینیشن  بقع  هک  هتخاس  ناشنرطاخ  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلود  .تسا  یلاغـشا  ياه  نیمزرـس  بلغا  زا  شیاهورین 
ناریا یمالسا  يروهمج  هب  قلعتم  یکیژتارتسا  قطانم  زا  يرایسب  زونه  هدش و  ینیشن  بقع  هب  راداو  نمـشد  هک  تسا  یقطانم  لماش 

.دراد لاغشا  تحت  ار 

گنج ياه  ههبج  ياه  تیعقاو  هب  هجوت  زا  صخا  روط  هب  لـلم  ناـمزاس  تینما  ياروش  یلک و  روط  هب  یللملا  نیب  هعماـج  هنافـسأتم ،
ام ياهورین  هک  دـش  بیوصت  یتقو  یهجوت  بلاج  روط  هب  ربتکا 1982  خروم 4  همانعطق 522  فارگاراپ 3  .تسا  هدرک  يراددوخ 

تقیقح نیا  زا  تینما  ياروش  دـنتخاس و  دازآ  دوب ، هدـش  لاغـشا  قارع  يوس  زا  ینوناق  ریغ  روط  هب  هک  ار  ناریا  کـیژتارتسا  هپت  هس 
فرط زا  درک و  لابقتـسا  هدومن  مالعا  ( 1982  ) همانعطق 514 يارجا  رد  يراـکمه  تهج  ار  شا  یگداـمآ  ـالبق  نیفرط  زا  یکی  هک 

.دیامن لمع  تروص  نیمه  هب  هک  دومن  تساوخرد  زین  رگید 

رد دـشاب  فرط " یب   " هتـشاد شالت  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیلع  قارع  زواجت  لاس  ود  یط  هک  تسا  هدـش  یعدـم  تینما  ياروش 
مالعا .تسا  هدرک  هجاوم  اروش  تبثم "  خـساپ   " اب دوب  قارع  تاغیلبت  اب  وسمه  هک  یتروص  نامه  هب  ار  زواجتم  یناـبرق و  هک  یلاـح 

دربـن قطاـنم  بلغا  زا  دوب  هدـش  راداو  هک  دـیدرگ  رجنم  زواـجتم  زا  یناـبیتشپ  یمـسر و  قیوشت  هب  یفرط  یب  رب  ینبم  تینما  ياروـش 
لاس ود  یط  راکـشآ  روط  هب  ار  نآ  لوصا  هک  یلاـح  رد  دـش  لـسوتم  یللملا  نیب  هعماـج  هب  ناـمز  مه  روط  هب  دـنک و  ینیـشن  بقع 

لسوت  Pacta sunt servanda لصا  ضقن  اهداد ، رارق  هبناج  کی  نتخاس  یغلم  تسا : هدرک  ضقن  لـیذ  دراوم  رد  هتـشذگ 
دافم 33 و 37 اب  ریاغم  یللملا  نیب  تاعزانم  لصف  لح و  رد  روز  زا  هدافتسا  هب 
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للم و نامزاس  روشنم  هدام 2  ضقن  دـهعتم ، ریغ  هیاسمه و  ناملـسم  روشک  تیمکاح  یـضرا و  تیمامت  ضقن  للم ، نامزاس  روشنم 
لزانم و سرادـم ، اه ، ناتـسرامیب  هلمج  زا  یماظن  ریغ  قطانم  نارابمب  یمالـسا ، سنارفنک  ناـمزاس  دـهعت و  مدـع  تضهن  لوصا  زین 

ضقن نینچمه  تسا ، ریاغم  گنج  دروم  رد  ونژ  نویـسناونک  هژیو  هب  یللملا و  نیب  قوقح  لوصا  اب  یلک  روط  هب  هک  سدـقم  نکاـما 
هب یثعب  ماکح  همه  هیبنت  همکاحم و  تهج  دـناوت  یم  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  یناـسنا  كرتشم  قـالخا  یللملا و  نیب  قوقح  رامـش  یب 

.دشاب یفاک  یگنج  ناراکتیانج  ناونع 

یب مدرم  هیلع  یثعب  ماکح  هک  ار  تیرشب  هیلع  راکـشآ  تایانج  نیا  تیحالـص ، ياراد  یللملا  نیب  ياه  نامزاس  هیلک  دور  یم  راظتنا 
ام یمدرم  ياهورین  هک  یلاح  رد  دور  یم  راظتنا  هجوت  لباق  تروص  هب  تینما  ياروش  زا  .دننک  موکحم  دنا  هدش  بکترم  ناریا  هانگ 

دنک رایتخا  توکس  لقادح  دنوش ، جراخ  یمالـسا  يروهمج  كاخ  زا  هک  دندرک  راداو  ار  قارع  یگنج  ناراک  تیانج  هنادنمزوریپ 
يرود مهم  نیا  زا  نامزاس  نیا  دنا ، هدش  ثعاب  ار  يرایـسب  يزیر  نوخ  قارع  ناراک  تیانج  روکذـم  دراوم  همه  رد  هک  یلاح  رد  و 

هدرک تابثا  هتـشاد ، مالعا  قارع  ماکح  زا  دوخ  ياه  همانعطق  رد  هک  شراکـشآ  تیامح  اب  تینما  ياروش  لاح ، ره  هب  .تسا  هتـسج 
.دوش یم  بوسحم  یگنج  ناراک  تیانج  نیا  يارب  یهاگهانپ  أجلم و  هک  تسا 

دروآ و هانپ  اروش  هب  هک  دـنک  شالت  اددـجم  قارع  یگدـنیامن  کـیدزن  هدـنیآ  رد  هک  دور  یم  راـظتنا  اروش ! بلاـج  هبوصم  نیا  اـب 
دوخ تیمکاح  یـضرا و  تیمامت  ظفح  روظنم  هب  ام  هزرابم  ام و  نیمزرـس  يزاس  دازآ  فقوت  تهج  اروش  ییاناوت  مدـع  زا  ـالامتحا 

.دنک تیاکش  نآ ، یتسیلایرپما  نادحتم  قارع و  هفقو  یب  کیتاملپید  ياه  شالت  هیلک  مغر  یلع 

لاح نیع  رد  دـیدرگ و  ناـمروشک  زا  يرگید  شخب  يزاـس  دازآ  هب  رجنم  هک  اـه  ههبج  رد  گـنج  ریخا  شرتسگ  میراودـیما  اـنیقی 
هب ردـق  زونه  هک  یناسک  درک  دـهاوخ  کمک  تسا ، هدرک  ینیـشن  بقع  شیپ  اه  تدـم  زا  طاـقن  نآ  زا  هک  تسا  هدرک  اـعدا  قارع 
هک یغورد  هدرتسگ و  یتاعالطا  گنج  ینابرق  اهنآ  هک  دننک  كرد  دنتسین ، قارع  یلیمحت  هنارگزواجت  گنج  ياه  تیعقاو  كرد 

.دنا هدش  ناشنیدحتم  هدحتم و  تالایا  یتسیلایرپما  فادها  زین  هدرک و  داجیا  قارع 

" .دنلوئسم همه  اه  لد  و  مشچ ، هک  نکم  يوریپ  يرادن ، نانیمطا  ملع و  ار  هچنآ  زگره  ناسنا ) يا  ")

36 ءارسالا -  نآرق - 
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هرامش 080 دنس 

S  / 15479 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

A  / 37  / 596 یمومع : عمجم  دنس  هرامش  - 

نابآ 1361)  13  ) ربماون 1982  4 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  ناریا  یمئاد  یگدنیامن  ربماون 1982  خروم 1  همان 

قارع تازواجت  ریخا  شرتسگ  هب  ار  یلاع  باـنج  هجوت  اـمارتحا  ( S / 15471 - A / 37 / 584  ) ربتکا 1982 خروم 28  هماـن  وریپ 
ار نادابآ  ینوکسم  قطانم  رگید  راب  کی  قارع  دربرود  هناخپوت  ربتکا 1982 ، رد 30  .میامن  یم  بلج  ناریا  یمالسا  يروهمج  هیلع 

قوقح لوصا  اب  ریاغم  اهنت  هن  هنایشحو  نارابمب  نیا  .دیدرگ  یناسنا  نیگنـس  تراسخ  هناخ و  دنچ  بیرخت  ثعاب  هک  داد  رارق  فده 
هتفه رد  یمومع  عمجم  هب  قارع  دوـخ  هک  ار  يا  هماـنعطق  فارگاراـپ 1  ضقن  زور ، هس  یط  راـب  نیمود  يارب  هکلب  دوب ، یللملا  نیب 

.دیدرگ ببس  دوب ، هدرک  لیمحت  هتشذگ 

دحتم للم  نامزاس  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  یناسارخ -  ییاجر  دیعس 

هرامش 081 دنس 

S  / 15539 تینما : ياروش  دنس  هرامش  - 

يد 1361)  7  ) ربماسد 1982  28 - 

لک ریبد  هب  باطخ  للم  نامزاس  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یمئاد  یگدنیامن  ربماسد 1982 ، خروم 21  همان 

نیمز دربرود  ياه  کشوم  اب  قارع  تلود  رگید  راب  کی  هک  دـناسر  یم  یلاع  بانج  عالطا  هب  امارتحا  معوبتم ، تلود  عالطا  هب  انب 
ود .دش  بکترم  تیرشب  هیلع  ار  یکانرطخ  تیانج  داد و  رارق  هلمح  فده  ار  ناتـسزوخ  رد  لوفزد  رهـش  ینوکـسم  قطانم  نیمز  هب 

دندش و حورجم  رفن  دیهش و 287  یماظن  ریغ  نآ 62  رثا  رب  هـک  داد  خر  ربماسد 1982  هبنـشکی 19  رهظ  زا  دعب  رد  هناگادج  هلمح 
یلع هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن  اهنت  قارع  هنایـشحو  تامادقا  لیبق  نیا  رارکت  .دید  تراسخ  دـش و  بیرخت  هزاغم  هناخ و 380   120
یتح اهنآ  دنتـسه و  یللملا  نیب  هعماج  بیرف  لابند  هب  اهنت  هکلب  دنرادن ، حلـص  هب  يا  هقالع  دادغب  ماکح  قارع ، ياهاعدا  هیلک  مغر 

.دنیامن تیاعر  دندرک ، لیمحت  قارع  ناریا و  نایم  دشر  هبور  گنج  دروم  رد  یمومع  عمجم  هب  هک  ار  يا  همانعطق  دنتسین  رضاح 

یمئاد یگدنیامن  ریفس  یناسارخ -  ییاجر  دیعس 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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